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Olukorras, kus 1960nda-
tel ehitatud Narva elektrijaa-
ma vanad plokid peab varem 
või hiljem teenitud pensionile 
saatma, on uued energiaplo-
kid lisagarantiiks: saame too-
ta piisavalt energiat katmaks 
elektrinõudlust riigisiseselt. 
Tegemist on viimaste aasta-
te suurima riigiinvesteerin-
guga – uue elektrijaama ehi-
tamist toetatakse heitgaaside 
kvoodi jagamise kaudu. Kogu 
projekti - kuni kahe energia-
plokiga võimsusega 300 me-
gavatti põlevkiviküttel töötava 
elektrijaama ehituse - maksu-
mus on ligi 950 miljonit eurot. 
Alstomi ülesandeks on ener-
giaplokkide projekteerimine, 
tootmine, tarnimine, paigal-
dus, testimine ning ka nende 
käikulaskmine. 

Nelja-aastasel ehitusperioo-
dil on Alstomi turvapartner 
G4S. „Võitsime hanke kind-
lalt - vaatamata sellele, et tei-
sed pakutud turvalahendused 
olid odavamad. Läbirääkimis-
tel osutusid otsustavaks G4Si 
maine ning võimekus pakku-
da kõrgel tasemel videovalve-
lahendust ning mehitada pä-
dev turvameeskond,“ kergitab 
läbirääkimiste telgitaguseid 
G4Si juhatuse esimees Priit 
Sarapuu. 

Prioriteediks tööohutus 
Müügidivisjoni äriarendu-

se osakonna tootejuhi Veikko 
Raasukese sõnul on tehnoloo-
giakontserni jaoks tööohutus 
prioriteet number üks, sel-
lega seotud riskide maanda-

mist oodatakse turvapartne-
rilt esmajärjekorras. „Teine 
oluline ülesanne on varguste 
ennetamine,“ selgitab Raasu-
ke. Ehitusplatsi perimeetrit ja 
selle sees toimuvat jälgivad 32 
kõrgresolutsiooniga kaame-
rat, optilise kaabli võrgu kogu 
pikkus on 2000 meetrit. Kogu 
liikumine fikseeritakse ja sal-
vestatakse. Milestone XPro-
tect platvormil põhinev video-
valve tuvastab autonumbreid, 
tagades mitme jalgpallivälja-
ku suuruse ehitusala keeru-
ka liikumismustri ülevaate. 
Pilt ehitusplatsi eri paigus toi-
muvast jookseb objekti juhti-
miskeskusesse, kus see kuva-
takse G4Si turvameeskonna 
silme ette kaheksast monito-
rist koosnevale videoseinale. 
Tööohutust ehitusplatsil ai-
tavad hoida ka kolm õhuhäi-
resüsteemi. Sarnaselt Pärnu 
veetõusust hoiatavatele, infor-
meerivad häiresüsteemi val-
juhääldid ohu korral ehituse 
rahvusvahelist töötajaskonda. 

„Võimalus lüüa kaasa nii 
suures projektis ning töötada 
rahvuslikult kirjus meeskon-
nas on väga hariv kogemus. 
Ehitusel räägitakse prantsu-
se, inglise, saksa, poola, vene 
ja eesti keeles. Siin olles mõis-

Vähem kui nelja aasta pärast saab Eestis valmis uus 
elektrijaam, mis kindlustab riigile suurema energee
tilise sõltumatuse ning senisest keskkonnasõbrali
kuma energiatootmise. Vastutusrikas projekt nõuab 
tugevat meeskonda: Eesti Energia uue elektrijaama 
ehituse eest vastutab prantsuse päritolu üle maailma 
100 riigis tegutsev tehnoloogiahiid Alstom, ehituse 
turvalisuse tagab G4S.
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tad, et eri rahvustest inimes-
tel on ka erinevad tööharju-
mused, -oskused ja võtted. 
Usun, et ka meie turvatöötaja-
tele on see põnev objekt, kus 
lisaks kõigele muule saab ka 
korraliku keelepraktika,“ rää-
gib Veikko. „Nelja aasta möö-
dudes saame uhkusega öelda, 
et Eesti energiasõltumatuse 
kantsi ehitamisel oli ka G4Sil 
oma roll täita.“

Qui est qui?
25% maailmas installeeri-

tud elektrienergia tootmis-
võimsustest põhinevad Alsto-
mi tehnoloogial, ehk teisisõnu 
- iga neljas elektripirn kasutab 
põlemisel prantslaste know-
howd. Lisaks kõrgtehnoloo-
gilistele keskkonnasäästlikele 
lahendustele energia tootmi-
seks kõikvõimalikest energia-
allikatest hõlmab Alstomi lai 
tegevusvaldkond ka kiirron-
gide ehitamist. 

Julia Garanža
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Energiasõltumatuse KANTSI EEST VALVEL

 „Baltimaade suurim ehitusplats kulgeb 
silmapiirini. Selle pinnale mahub vee-
randsada jalgpalliväljakut. Kerkib ribu-
rada tööstusehitisi, mis on võrreldavad 
Viru hotelliga, aga näivad kaugelt kaedes 
pigem tikutopsidena. Platsi palistavad 
tuulikupargiga tuhamäed. Paistavad Nar-
va põlevkivikarjääri ehitised. Veerelt kal-
listab Narva jõgi, teisalt Alutaguse metsa-
massiiv, mille kohal kõrguvad sinetades 
Sinimäed, Kuremäe. Kaugemal on Silla-
mäe sadam ja Venemaa kunagine põlev-
kivikants Slantsõ, mis praegu upub seal 

Võimalus lüüa kaasa nii suures 
projektis ning töötada rahvuslikult   
     kirjus meeskonnas on väga 
          hariv kogemus.

Auveres kerkiv Alstomi poolt ehitatav uus Eesti Energia elektrijaam kindlustab riigile suurema energeetilise sõltumatuse.
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kasutust mitte leidvatesse pruuni kulla 
mägedesse.

Platsil ja valmis hoonetes on sadu ehi-
tajaid, sohvreid, viimistlejaid, tehnikuid, 
insenere, arvutispetsialiste, keevitajaid. 
Valavad betooni, paigaldavad tugisõres-
tikke, tõstavad, monteerivad hiiglaslik-
ke agregaate, seadistavad arvutisüstee-
me, veavad sadu kilomeetreid juhtmeid 
ja torusid. Plats koliseb, sumiseb, undab, 
piiksub, krigiseb, ragiseb, tuututab. Teeb 
kümneid hääli, mille kohta ÕS-is veel sõ-
na puudub.“ 

Rein Sikk, 
Eesti Päevaleht, 7. juuni 2012

Eestlane on kokkuhoidlik 
rahvas. Kinnitavad meie vana
sõnadki seda: kes kopikat ei 
korja, see rublat ei saa. Peame 
ka järgmise aasta eesmärke 
seades olema säästlikud ja täis 
talupojatarkust.“

Priit Sarapuu 

Pilk Baltimaade 
SUURIMALE EHITUSPLATSILE
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Priit Sarapuu
Juhatuse esimees

Eestlane on kokku 
hoidlik rahvas. Kinnita
vad meie vanasõnadki 
seda: kes kopikat ei 
korja, see rublat ei saa; 

      kokkuhoid pole koonerdamine jmt.

R estruktureerimine ja kulude ülevaatami-
se globaalne programm toob G4Sile tä-
navu prognoositavalt 30 miljonit Inglise 
naela (37.4 mln eurot) kokkuhoidu. See 
on esile toodud poole aasta tulemuste 

ülevaates, mida G4S Londoni börsile esitles. Miks? 
Sest see on  märk jõulisest ettevõttest, mis tegeleb 
süstemaatiliselt oma konkurentsivõime hoidmise ja 
tõstmisega. Ei ole raske mõista, et mida madalamad 
on üldkulud, seda lihtsam on võistelda konkuren-
tide poolt pakutavate madalate hindadega ja seda 
tootlikum on oma ettevõte. Siinkohal on hea näiteks 
tuua meie enda riiki, kes samuti rangete kokkuhoiu-
meetmetega oma globaalset konkurentsipositsiooni 
parandanud on. Teame, et Eestit seatakse selle aru-
kuse osas eeskujuks ka meist jõukamatele ja arene-
numatele lääneriikidele.

Kulude kokkuhoid on väga ebapopulaarne teema. 
Terav kriitika riigi finantsohje karmilt pingul hoidva  
minister Ligi aadressil on igapäevane teema. Poliiti-
kust erinevalt on aga ettevõttejuht protsessiga kaas-
nevast  populaarsuspainest vaba. Siin loeb tulemus! 
Loeb turuosa koos suutlikkusega müüa oma tooteid 
ja teenuseid, loeb teeninduskvaliteet – teisisõnu, see 
sama konkurentsivõime. Konkurentsivõime oma-
korda tagab kindlad töökohad ja jätkusuutlikku äri. 
Siinkohal väärib kindlasti meenutamist, et kahel vii-
masel aastal on G4S tunnistatud Eesti kõige konku-
rentsivõimelisemaks teenindusettevõtteks. 

Eestlane on kokkuhoidlik rahvas. Kinnitavad 
meie vanasõnadki seda: kes kopikat ei korja, see 
rublat ei saa; kokkuhoid pole koonerdamine jmt. 
Enamgi – kulud on meil ikka olnud seotud mure-
dega. Isegi siis, kui omale mõne meelelahutusostu 
lubame, olgu selleks näitaks uus televiisor, kipub üle 
huulte tulema väljend, et „muretsesin uue teleka“. 

Mina sedalaadi asjade pärast, mis tegelikult rõõ-
mustamiseks loodud, ei muretse. Mina muretsen 
selle pärast, et leiaksime vahendeid turvatöötajate 
hädavajalikuks palgatõusuks. Muretsen meie ette-
võtte hea käikäigu pärast. Et meil ka aasta või küm-
ne pärast oleks samuti mitmetele tuhandetele ini-
mestele võimalik kindlat tööd pakkuda. Seepärast 
peame jätkuvalt, ka järgmise aasta eesmärke seades 
olema säästlikud ja täis talupojatarkust. 

Mõistagi ei piisa konkurentsivõime hoidmiseks ja 
kasvatamiseks pelgalt kulude kärpimisest. Selleks 
tuleb teha ka mõistlikke investeeringuid ehk siis 
eestlase kõnepruugis „muretseda“. Meie siin oleme 
„muretsemas“ endile moodsat töökeskkonda uue 
maja ja mitmete uute piirkondlike kontorite näol, 
uut klienditeenindusstruktuuri, uut iseteenindus-
keskkonda veebis ja veel mitmeid muid IT-lahendu-
si. Olen kindel, et nende „muretsemiste“ realiseeru-
mine annab põhjust rõõmustamiseks nii meile kui 
ka meie klientidele.  

juhiVEERG arvamus 

Mille pärast 
MURETSEDA?

L isaks ärilisele edukuse-
le mõõdetakse nii Eestis 
kui mujal maailmas ette-

võtete kui tööandjate mainet. 
Paraku on meil läbiviidud uu-
ringud seni olnud vaid üldi-
sed ega ole kajastanud ettevõ-
tete populaarsust tööandjana 
valdkondade kaupa. 

Õpihimuliste valik
Maikuus läbi viidud  üle-

Eestiline tudengite tööandja 
maine uuring näitas, et noorte 
jaoks on karjääri planeerimisel 
kõige olulisem arenemine pro-
fessionaaliks. Töökoha valikul 
on tudengitele kõige olulisem, 
et töö oleks huvitav ja  aren-
dav, organisatsioonis valit-
seks hea sisekliima ning head 
suhted töökaaslastega. CV 
Online iga-aastasest küsitlu-
sest selgus, et inimesed hinda-
vad enim kindlustunnet, mi-
da stabiilses organisatsioonis 
töötamine pakub, organisat-
siooni head mainet ning seda, 
kui tööandja on oma valdkon-
na liider. Senised uuringud 
on näidanud, et kõrgeid kohti 
maine-uuringutes nopivad ül-
diselt suured ja/või tuntud et-
tevõtted ning need, kes aktiiv-
selt endale reklaami teevad, 
mingil põhjusel ohtralt mee-
diakajastusi saavad, populaar-
seid ametikohti või igapäe-
vaeluks vajalikke teenuseid 
pakuvad. Pingereas kõrgetel 
kohtadel olevate sektorite ku-
vand tööandjana on kindlasti 
erinev ning toob ettevõttesse 
erinevate ootuste ning väär-
tushinnangutega töötajaid. 

G4Si kuvand on muutumas 
G4Si kui Eesti ühte suure-

mat tööpakkujat tuntakse 
peaasjalikult vaid turvatöö-
taja ametikohti pakkuva ette-
võttena ning arvestades nen-
de tööpakkumiste osakaalu 
kogu vabade töökohtade ar-
vust, on see ka igati mõiste-
tav. Uute töötajatega suheldes 
on aga rõõm tõdeda, et järjest 
enam leiavad meie juurde tee 
inimesed, kes turvavaldkonda 
laiemalt vaatavad ning meiega 
samu väärtusi jagavad. Ja mis 
kõige olulisem – kinnitavad, et 
G4S pakub tööandjana just se-
da, mida maineuuringus osa-
levad inimesed hea tööandja 
juures hindavad.  

Evelin Lättemaa, kes 
õpib Tervishoiu Kõrgkoolis 
hambatehnikuks, asus sep-
tembris meie juurde tööle 
Lennujaama julgestusteenin-
dajana. Tema jaoks on tur-
vavaldkond huvitav ja otsus 
G4Si tööle asuda tuli kergelt. 
„Nägin kuulutust ja teadsin 
kohe, et soovin G4Sis tööd 
teha. Tegelikult tahaksin 
saada rahavedajaks, aga sinna 
vist kohe ei saa. Lennujaamas 
töötades saan teha seda, mis 
mulle väga meeldib – suhelda 
paljude erinevate inimestega, 
paljudest erinevatest rahvus-
test, paljudes erinevates keel-
tes. Minu jaoks on oluline 
ettevõtte staatus. Kui juba, 
siis valin ikka valdkonna 
liidri,“ naerab Evelin ja 
kinnitab: “Tuttavatele oma 
tööst rääkides tahan olla 
uhke – uhke nii enda kui 
oma tööandja üle.“ Värskelt 
ametisse astunud julgestaja on 
oma valikuga rahul ja loodab 
G4Sis edukat karjääri teha: 
„Olen inimene, kes tahab 
pidevalt areneda ja õppida. 
Paistab, et G4Sis on selleks 

kõik eeldused olemas,“ arvab 
Evelin ja loodab, et saab meie 
spordiklubis tegeleda oma 
lemmikharrastusega, jõusaalis 
käimisega. “Relvaloa tahaks 
ka kunagi ära teha!“ Evelini 
hoiakuid jagab ka  Lääne Vi-
rumaalt pärit ja Tallinna Ma-
janduskoolis turundust õp-
piv Tarmo Tähiste. Tarmo 
asus septembris turvatööta-
jana tööle Tallinna Ülikooli. 
Laulmise, pillimängu ja näit-

lemisega tegelev õppur pidi 
töö leidmiseks ületama mit-
meid takistusi. „Keegi ei taha 
ilma kogemusteta üliõpilast, 
kellel tööaja osas õppetööst 
tulenevad erisoovid on. Ega 
ma eriliste lootustega esindus-
gruppi tööle kandideerinud-
ki. Aga kohe võeti ühendust 
ja kutsuti vestlusele. Nägin, 
kuidas mitmed inimesed te-
gelesid sellega, et mulle sobi-
va graafikuga tööposti leida. 
Olen selle eest väga tänulik!“ 
Tarmo hindab G4Si kui sta-
biilset ja kindlat tööandjat, 
kus töötamine pakub praegu-
sel ajal nii vajalikku turvatun-
net ja teadmist – meil on kõik 
korras!  Ka augusti lõpus Ida 
piirkonna turvatehnikadivis-
joni projektijuhina tööle asu-
nud Dmitri  Šabunov kinni-
tab, et G4Si kandideerimisest 
alates on tema kogemused 
olnud vaid positiivsed. „Mi-
nu jaoks on esmatähtis ene-
seareng ja väljakutse, mida 
pakub mulle uus ametikoht. 
G4S on perspektiivne ettevõ-
te, millel on oluline roll mi-
nu tulevas karjääris.“ Hinna-
tes enda sisseelamisperioodi, 
on Dmitri rahul, et tema oo-
tused tööandjale on täitunud: 
„Algus on olnud tempokas ja 
kiire. Töökeskkond on meel-
div, inimesed on sõbralikud ja 
abivalmis.“  

Kuulates uute tulijate juttu, 
vaadates töötajate tunnusta-
mise üritustel meie staažikaid 
inimesi ning meenutades, 
millised on viimaste aastate 
rahulolu-uuringute tulemu-
sed, võime endaga rahul olla. 

Tööandja maine 
MÄÄRAB TÖÖOTSIJA VALIKUID

Gerly Tuisk

Värbamise ja mehitamise osakonna juhataja
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Lennujaama julgestusteenindaja Evelin Lättemaa jaoks on tööandja staatus oluline: 
"Kui juba, siis valin ikka valdkonna liidri."

Uute töötajatega suheldes on  rõõm 
tõdeda, et järjest enam leiavad meie 
juurde tee inimesed, kes turvavaldkonda 
laiemalt vaatavad ning meiega samu 
väärtusi jagavad. Ja mis kõige olulisem – 
kinnitavad, et G4S pakub tööandjana just 
seda, mida maineuuringus osalevad
    inimesed hea tööandja juures hindavad.

Meie inimesed usuvad G4Si 
edukasse arengusse. Hinna-
takse ettevõtte suurust, pika-
ajalist kogemust, rahvusvahe-
lisust ja arenemisvõimekust. 
Selleks, et see jätkuvalt nii 
oleks, on meil kindlasti palju 
tööd ees. Seda mitte selleks, et 
edetabelites järjest kõrgema-
le kohale pürgida, vaid et oma 
inimestele jätkuvalt hea töö-
andja olla.  
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T  alve hakul saab valmis 
maailma esimene ülerii-
giline elektriautode kiir-

laadimisvõrk, mis paigutab 
Eesti roheliselt mõtlevate, kesk-
konnasäästlikku elustiili panus-
tavate riikide leeri. 6,6 miljonit 
eurot maksva laadimistaristu 
projekti raames luuakse kogu 
Eestit kattev 165st kiirlaadimis-
jaamast koosnev võrk. Maa-
ilmas ainulaadset nii suurt 
võrgustiku rajab tehnoloogia-
kontsern ABB, kes võitis vasta-
va riigihanke. G4S osales han-
kel ABB alltöövõtjana ning 
meie ülesandeks on võrgustiku-
le operaatorteenuse osutamine 
koostöös Ühisteenustega. 

Leppe võrgustiku rajami-
seks sõlmis ABB KredExiga 
enne eelmise aasta jõule. 

Tänaseks on paigaldatud 6 
kiirlaadimispunkti ning aas-
ta lõpus testperioodi lõppedes 
avatakse elektriautode kasuta-
jate jaoks täisfunktsionaalsena 
kogu võrgustik.

Laadimispunktide kaarti 
vaadates on näha, et maksi-
maalseks jaamade vaheks jääb 
40 kuni 60 kilomeetrit. Kiir-
laadimispunktidest hakkab 
paiknema 100 linnades ja 60 
maanteede ääres. Suurematest 
linnadest tuleb Tallinnasse 
27, Tartusse 10, Pärnusse 4 ja 
Narvasse 2 kiirlaadimispunk-
ti. Nii näiteks teel Tallinnast 
Tartusse kohtab elektriauto 
juht vähemalt 6 kiirlaadimis-
punkti ning teekonnal pea-
linnast Saaremaale jääb üle 
7 jaama. Kui lisada juurde, et 
üks laadimiskord maksab ligi 
3 eurot ning sellega saab läbi-
da kuni 120 kilomeetrit, saa-
vad ka elektriautode-skepti-
kud mõtlemisainet.

Kiirlaadimine: mugav ja 
turvaline

G4Si kui võrgustiku ope-
raatori ülesandeks on mo-
nitoorida laadimisseadmeid 
reaalajas, kontrollitud peavad 
saama seadmete staatus, kasu-
tajate autoriseerimine, mõõ-
teseadmete toimimine, ener-
giatarbimine ning seadmete 
füüsiline korrasolek. Samu-
ti peab G4S operatiivselt rea-
geerima kõikidele veateatele, 
kontrollimaks kiirlaadimis-
punktide toimimist. „Ühesõ-
naga, G4S peab tagama selle, 
et kiirlaadimispunktid olek-
sid 24/7 toimimas. Kui peaks 
tekkima probleeme – nt van-
daalide tegutsemise tagajär-
jel  ning on selge, et laadimist 
ei saada alla tunni jooksul, pa-
kub G4S transporditeenust lä-
himasse laadimispunkti. Teis-
te riikide kogemus näitab, et 
laadimisjaamasid reeglina ei 
lõhuta – on see siis märk kesk-
konnasäästlikust mõtteviisist 
või lihtsalt kokkusattumus, 
kuid Madalmaades, kus elekt-
riautosid kasutatakse juba am-
mu, on see nii," selgitab G4Si 
äriarenduse osakonna juhataja 
Jaan Nappus.

Suur roll laadimistaris-
tu projektis kuulub ka G4Si 
tütarettevõttele Ühisteenu-
sed, kelle ülesandeks on laa-
dimisvõrgustiku kliendihal-
dussüsteemi opereerimine. 
Lõppkasutajatega lepingu-
te sõlmimine, kasutajakaarti-
de ja arvete väljastamine ning 
aruandlus on Ühisteenuste pä-
rusmaa. Laadimisseadme ka-
sutamiseks peab kasutaja end 
identifitseerima, peamiselt 
saab see toimuma RFID-kaar-
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 Ajal, mil auto turvaliselt ampreid neelab, võib selle omanik nautida kohvipausi.

koosTÖÖ

Kiiruskaamerad – 
elupäästjad Eesti teedel 

Alates 22. augustist alustasid 
kiirusemõõtmist Tallinna-Nar-
va maanteele Varja ja Narva 
vahelisele lõigule paigaldatud 
kaheksa kiiruskaamerat.  Ni-
metatud maantelõik on juba 
aastaid silma paistnud suure 
inimkannatanutega liiklusõn-
netuste arvuga.  2011. aastal 
toimunud riigihanke võitnud 
AS Alarmtec  paigaldab nime-
tatud lõigule kokku kümme 
kaamerat.  Juba eelmise aas-
ta novembris sõlmitud lepin-
gu järgi tuli meil lisaks kaame-
rate paigaldamisele ühendada 
need ka olemasoleva infosüs-
teemiga, mis koondab endas-
se juba olemasolevate Tartu- 
ja Pärnu maanteel  asuvate 
kiiruskaamerate info, rajama 
andmevahetussüsteemi ja 
korral dama kiiruskaamerate  
kasutamise koolituse, hooldu-
se ja taatlemise 5 aasta jooksul. 
Peale kahe viimase kiiruskaa-
mera paigaldamist Tallinn-Nar-
va maanteele, oleme kolme 
maantee peale kokku Maan-
teeametile üle antud 40 mõõ-
tepunkti.

Läti eeskuju

Võrdluseks võib tuua meie 
naaberriigi Läti, kes plaanis 
esialgu oma riigimaanteedele 
paigaldada koguni 160 kiirus-
mõõtepunkti.  Nagu näha, an-
dis Eesti positiivne kogemus 
Läti riigile oluliselt julgust võt-
ta ette märksa ambitsiooni-
kam plaan. Tänaseks on Läti 
läinud meist kiirusemõõtmise 
arenduse osas juba ettegi, ka-
sutades statsionaarsetele kii-
rusmõõtepunktidele lisaks ka 
liikuvaid mõõtepunkte. Sel-
leks kasutatakse spetsiaalsete 
mõõtesüsteemidega varusta-
tud mikrobusse. Teiste riikide 
kogemus näitab, et sellised 
mobiilsed mõõtepunktid on 
liikluse rahustamise eesmärki 
täites palju efektiivsemad.

Ei taha seejuures ütlemata jät-
ta, et märkimisväärne osa kõi-
ge selle juures on olnud ka 
Alarmteci ja G4Si spetsialistide 
heal tööl. Kasutavad ju Läti kol-
leegid täpselt samu seadmeid, 
mille toimivus Eestis tõestust 
leidis. Algselt oli tegelikult 
plaanis ka Läti kiiruskaamera-
te paigaldamise ja hooldami-
se juures kasutada Alarmteci 
ning G4S Eesti spetsialiste.

Eesti Politsei- ja Piirivalveame-
ti info kohaselt näitab teiste 
riikide statistika, et kiiruskaa-
merate kasutuselevõtt aitab 
vähendada inimkannatanu-
tega liiklu sõnnetuste arvu 17-
20% ja kõikide liiklusõnnetus-
te arvu ca 10% võrra.

Priit Valk
Turvatehnikadivisjoni direktor

Täismahus uudistega 
saad tutvuda 

G4Si siseveebis.

personal

SRD tõstab osaliselt palka

Ligi kolmveerand sularahadi-
visjoni töötajatest näeb oma 
pangakontole novembri algu-
ses laekumas varasemast suu-
remat palgasummat. 

Sularahadivisjoni juhi Veiko Va-
heri sõnul puudutab oktoobri-
kuus rakenduv osaline palga-
tõus rahatöötluse tunnitasulisi 
töötajaid ja turvatöötajaid-in-
kassaatoreid, kokku 228 töö-
tajat.  „Töötasu tõusu ei ole meil 
olnud majanduslanguse algu-
sest saati neli aastat tagasi. Ku-
na töötasu suurus on otseses 
seoses meie teenuse eest turul 
makstava hinnaga – ning prae-
guses majandussituatsioonis 
vaatavad kliendid jätkuvalt 
oma kulusid üle ega ole altid 
hinnatõusuks ei ole ka nüüd 
kahjuks võimalik üldist ja ühe-
taolist palgatõusu läbi viia,“ üt-
les Vaher. „Seetõttu on palga-
tõus osaline ja selle teravik on 
suunatud kohtadesse, kus king 
kõige rohkem pigistab. Samas 
on mul siiski heameel, et suu-
dame töötasu tõsta märkimis-
väärsel arvul töötajatest, kel-
le palk suureneb keskmiselt 
6,8%.“

Valvedivisjonis on palgamuu-
datused palgaprogrammi 
põhiselt läbi tasemete tõst-
mise ja objektitasude tõusu 
toimunud aasta läbi. Esime-
sel poolaastal on tasude tõus 
olnud keskmiselt 7% ja puu-
dutanud kokku rohkem kui 
600 töötajat. Teisel poolaastal 
puudutab tasude tõus veel ca 
600 töötajat. 

Need tegevused tasude tõst-
misel nii sularahadivisjonis kui 
valvedivisjonis on üheks sam-
muks ettevõtte üldises pika-
ajalises palgaprogrammis, mil-
le kohta kirjutasime eelmises 
G4SPressis ja teavitasime juu-
ni alguses uudiskirjas (leitavad 
siseveebist net.g4s.ee).  Need 
tegevused on toimunud lisaks 
aasta alguses miinimumpalga-
tõusu mõjul aset leidnud pal-
gatõusudele. 

Nii Veiko Vaher kui ka valvedi-
visjoni juht Margus Kolumbus 
kinnitasid, et vahendite leid-
mine töötasude edasiseks 
tõstmiseks on G4Si juhtkonna 
üks tähtsamaid prioriteete ka 
järgmise aasta eelarvet kavan-
dades. „Millised on meie järg-
mised konkreetsed sammud 
selles vallas, on hetkel veel va-
ra öelda, kuid töö selle kallal 
käib,“ kinnitas Kolumbus. „Lu-
ban, et niipea, kui meil häid 
uudised teatada on, me seda 
ka teeme.“

ALGAS elektriautode 
KIIRLAADIMISVÕRGUSTIKU TESTIMINE 

di või mobiilirakenduse alu-
sel, lisaks muudavad elektri-
auto kasutaja elu mugavaks ka 
ühekordsed laadimispunkti 
aktiveerimiskaardid.

Teel rohelisema tuleviku 
suunas

Juulis tuli valitsuselt po-
sitiivne otsus elektromobiil-
suse programmi (ELMO) 
pikendamise kohta, mis või-
maldab nii era- kui juriidilis-

tel isikutel ning avaliku sekto-
ri asutustel soetada elektriauto 
KredExi poolt vahendatava 
riikliku toetusega kuni poo-
le odavamalt. Selle rohelise 
sammu ning aasta lõpus käi-
vituva kiirlaadimisvõrgustiku 
koosmõjul võib juba lähi-
aastatel kohata meie tänava-
tel senisest kordades rohkem 
keskkonnasäästlikke autosid 
– vuramas rohelisema tulevi-
ku suunas. 

Julia Garanža

Tuuli Annama, 
Politsei ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo peaspetsialist:

Elektriautoga on  linnas väga mugav sõita - vaikne, nobe ega  võta palju 
ruumi. Eks oma osa on kindlasti ka sellel, et auto on päris uus ja pole veel 
mingeid tülikaid väsimusemärke ilmutama hakanud. Omamoodi nalja-
kas on see, et elektriautot ja selle juhti jälgitakse linnapildis umbes sama 
suure huviga, kui sõidaks Lamborghini Gallardo vms superautoga ringi. 
Meil on elektriauto kollektiivi peale ja sõite on piisavalt palju, et akut iga 
päev laadida. Päris isiklikku sellist sõiduvahendit ei saaks praegu osta ju-
ba sellel põhjusel, et tihti tuleb pikemaid maid sõita. Kui kiirlaadimisvõr-
gustik laieneks üle Eesti ning laadimisaeg oleks võimalik mõnusa koh-
vipausiga täita, siis kaaluks kindlasti enamad eratarbijadki oma elmo 
ostmist. 

kasutaja ARVAB
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S el sügisel tutvustame ava-
likkusele „Kodu turvali-
suse kalkulaatorit“, mis 

aitab välja selgitada kui hästi 
või halvasti on kodu kaitstud 
varguste ja tuleõnnetuste vas-
tu. See on tööriist, mille abil 
saab igaüks meist ära hinna-
ta oma kodu turvalisuse. Ol-
gu tegemist kortermajas asuva 
korteri, paarismaja osa, era-
mu või linnast kaugemal asu-
va suvilaga. Kalkulaator võ-
tab arvesse enam kui paari 
tuhandet vastusevalikut ning 
vastates kõikidele küsimuste-
le kujunebki turvalisuse hin-
nang, milles anname soovi-
tused oma vara ja lähedaste 
tõhusamaks kaitsmiseks. Vas-
tamisel kuvame ka iga vas-
tust puudutava turvasoovituse 
või üldharivaid fakte. Nii on 
vastamise protsess ka hariv. 
Lõpptulemuseks on aga kõiki 
antud vastuseid ja nendest tu-
lenevaid turvasoovitusi koon-
dav kodu turvalisuse hinnang.

Selle „arvutusmasina“ kok-
kupanemine pole olnud lihtne 
töö: arendus on tänaseks kest-
nud alates ideest juba pea 1,5 
aastat ning sellega on olnud 
erinevates etappides seotud 
rohkem kui paarkümmend 
G4Si spetsialisti tippjuhtkon-
nani välja. Ja seda ikka selleks, 
et tulemuseks oleks mitme-
külgne, objektiivne ja kasulik 
tööriist kodu omanikule. 

Siinkohal näitavad uurin-
gud, et 2/3 tarbijatest leiab, et 
nende kodus on varguse toi-
mumine tõenäoline. Kõikidest 

tähelepanu oma kodu ja lä-
hedaste turvalisusega seotud 
riskidele ning anda omapool-
sed soovitused nende riski-
de ennetamiseks“. „Leiame, 
et see on turvaturuliidri roll 
– nõustada inimesi nende 
elukeskkonna turvalisemaks 
muutmisel“, täiendab Andres 
Lember.

Hinda oma kodu turvali-
sust: www.g4s.ee/turvakalku-
laator. 

Turundusosakond

kodudest langevad varguste 
ohvriks ligikaudu 7%, suvi-
lad veelgi rohkem – 13%. Va-
hetult peale varguse ohvriks 
langemist tunnevad end eba-
meeldivalt enamik peresid, 
mõned hirmu oma lähedas-
te turvalisuse pärast või lau-
sa tülgastust, et keegi on nen-
de isiklikes asjades sobranud. 
Enamik investee-
rib aga koheselt 
peale vargust ko-
du turvameetme-
tesse, teised va-
hetavad koguni 
eluaset. Turva-
meetmeid kasu-
tatakse aga 70% 
kodudes, kõige le-
vinumad neist on 
turvauksed ja -lu-
kud, kodukindlus-
tus, koer ja kõrge 
aed. Lihtne arvutus 
näitab, et 30% ei kasu-
ta turvameetmeid üldse. 
Kuigi ligi 70% peredest leiab, 
et koduvalve on tõhus vahend 
kodu kaitsmisel, siis kasuta-
takse seda vaid 7% Eesti ko-
dudes. Mis saab aga ülejäänud 
93% kodudest? Näiteks Iiri-
maal on iga teine kodu valve 
all, Dublinis suisa 71%.

„Ka G4Si senine kogemus 
näitab, et oma kodu turvalisu-
se tagamiseks astutakse sam-
me kahjuks alles siis, kui mi-
dagi on juhtunud“, möönab 
turundus- ja kommunikat-
sioonidirektor Andres Lem-
ber ja lisab „kalkulaatori abi-
ga soovime juhtida inimeste 

kliendiTEENINDUS

TEENINDUSREFORMI 
VAHEKOKKUVÕTE

Suvi on läbi saanud ja lehed 
puus muutuvad iga päevaga 
kollasemaks. Viljapuudel on 
valmimas viljad. Üldistavalt 
võib öelda, et ka teenindus-
reformi projekt on jõudnud 
oma arengutsükliga sügi-
sesse ja varsti on käes vilja-
de noppimise aeg. Positiivne 
on tõdeda, et hoolimata pin-
gelisest ajagraafikust oleme 
suutnud suuremate teenin-
dusprojekti etappidega pla-
neeritud ajagraafikus püsida. 

Olulisematest projekti etap-
pidest viimase 2 kuu jooksul 
võib nimetada järgnevaid. Il-
mavalgust on näinud ja oma-
le nime saanud Veebits. Loo-
dud on Veebitsa keskkond ja 
funktsionaalsus. Tööprotses-
sis on sisu loomine. Tehnili-
se toe osakond juba kasutab 
Veebitsa abi oma igapäeva-
töös.

Septembri alguse seisuga on 
lõpuni viidud klienditeenin-
duse (erakliendihaldurite) ja 
juhtimiskeskuse (operaatori-
te ja vanemoperaatorite) vii-
mine ühtse osakonna „Tee-
ninduskeskuse“ alla. Sellele 
pealtnäha formaalsele muu-
datusele on eelnenud mahu-
kas sisuline töö. Sama suur 
töömaht ootab eest teenin-
duskeskuse meeskonda, et 
saavutada koostöö sünergia 
ja planeeritud efektiivsus.

Põnevusega ootame, kas 
2013. aasta eelarve kannatab 
iseteenindusprojekti algata-
mist. Juulikuu märksõnaks oli 
iseteeninduskeskkonna va-
jaduste kaardistamine ning 
lähteülesande koostamine. 
Augustis viidi läbi ideevoo-
rud võimalike koostööpart-
neritega ja koostati isetee-
ninduskeskkonna äriplaan. 
Juhul, kui eelarves leitakse 
vahendid iseteeninduskesk-
konna loomiseks, võib esime-
si tulemusi näha juba 2013. 
aasta sügisel.

Heameel on näha, et suur 
hulk inimesi meie ettevõt-
test on leidnud aja ja taht-
mise oma põhitöö kõrvalt 
panustada energiat teenin-
dusprojekti idee elluviimise-
le. Kui kellelgi on viimase 5 
kuu jooksul teenindusrefor-
mi idee ununenud, siis meel-
detuletusena on projekti ees-
märgiks kliendirahuolu kasv 
ja teenindusprotsessi efek-
tiivsus. 

Eero Liivandi

G4Si ÄRIVALVE TERVIKPAKETT 
ANNAB ETTEVÕTTE JUHILE TURVATUNDE

Viimase G4Si poolt läbiviidud äriotsustajate uuringu ko-
haselt peab 74% vastanutest ettevõtte jaoks varguse ris-
ki oluliseks ning 2/3 juhtidest hindab nende riskide enne-
tamisel ja võimalike kahjude vähendamisel efektiivseks 
vahendiks turvafirma valveteenust. Turvafirmade valve-
teenuseid kasutatakse uuringu andmetel aga vaid 38% et-
tevõtetes. Sama uuringu tulemuste põhjal avaldasid üle 
poolte äriotsustajatest soovi osta ärivalve teenust ja sead-
meid tervikpaketina. Seetõttu lõime 2010. aasta lõpus väi-
kese ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud ärivalve 
tervikpaketi, mis on mugav ja soodne kõik-kuumaksus-val-
velahendus. Tervikpaketiga liitumisel on kõik turvalisuse-
ga seotud küsimused G4Si mure. Ärivalve tervikpakett si-
saldab seadmete paigaldust ja kasutamist, patrullekipaaži 
tasuta väljasõite, seadmete hooldust k.a akude ja patarei-
de vahetust, rikete kõrvaldamist ning seadmete garantiid 
lepingu kehtivuse ajal.

Loovlahendus äridele
Sellel sügisel katsetame esmakordselt ärivalve tervikpake-
ti turundamisel pakkumisepõhist lähenemist, mille raames 
anname liitujaile kuni septembri lõpuni kaasa tasuta valve-
kaamera koos iPadiga.
Kampaania loovlahendus põhineb faktil, et G4Si ärivalve 
valvelahendus aitab ettevõtjal lahendada turvalisuse küsi-
mused. Pakkumisega kaasnev nutikas valvekaamera koos 
iPadiga annab aga talle mugava võimaluse olla kursis äris 
toimuvaga ööpäevaringselt sobival ajal ja kohas. Loovla-
henduses keskendume sõnumile „Oma silm on kuningas“ 
ja näitlikustame seda valvekaamerapildi kuvamisega otse 
G4Si avalehele ja kampaanialehele www.g4s.ee/arivalve, 
mille tehniline lahendus oli ka meie reklaamiagentuurile 
esmakordne kogemus. Kasutasime sihtgrupile kampaa-
nia sõnumi levitamiseks ka üsna laiapõhjalist meediaplaa-
ni: raadioreklaame, e-posti turundust, reklaame Äripäeva 
paberlehes ja internetikeskkonnas, bännereid reklaamvõr-
gustikes ning otseturundust.
Kõige suurema tähelepanu saime raadios, kus viimisime lä-
bi interaktiivse mängu. Kampaaniapakkumist tutvustasime 
ka samal ajal toimuvatel EM-valiksarja korvpallimängudel. 

Kampaania lõplikud tulemused selguvad küll alles oktoob-
ri alguses, kuid G4SPressi trükkimineku ajaks on meil üle 
kolmesaja tõsise huvilise, mis on osaliselt ka juba lepingu-
teks realiseerunud.

Arvo Saaliste, 
Ida piirkonna müügiosakonna juhataja

Esindades tervet Ida piirkonda, on asi 
lihtne - oleme rahul - päringuid on pal-
ju. Huvitav on märkida, et kõige suu-
rem huvi pakkumise vastu on Narvas ja 
Rakveres. Aga ka Jõhvis ja Kohtla-Järvel. 

Mõned kliendid on öelnud, et iPad ei olegi nende jaoks 
nii oluline, kui G4Si ärivalve teenus. Kõige positiivsem on 
nähtavus ja klientide teadlikkuse kasv, et G4S pakub äri-
klientidele suunatud paketipõhist lahendust. Kampaania 
tulemusena on kasvanud huvi ka tõsisemate videovalve-
lahenduste vastu. 

Urmas Tammerik, 
Põhja piirkonna müügijuht

Pakkumine on köitnud ka paljusid kon-
kurentide kliente. Paljud neist on ka G4Si 
valveteenuse kasuks otsustanud ja on 
nõus suuremat kuutasu maksma, et saa-
da kvaliteetset valveteenust. Kuid mis 

seal salata, oli ka neid, kes tundsid küll huvi, kuid jäid siiski 
varem valitud soodsama lahenduse juurde. 

Tarmo Annus, 
Lääne piirkonna müügijuht

Ärivalve tervikpaketi kampaania lahen-
dus koos valvekaamera ja tahvelarvu-
tiga iPad on suur huvitekitaja. Haapsalu 
päringute arv on tõusnud võrreldes tava-
pärasega mitu korda, osad on ka juba le-

pinguteks realiseerunud. Kampaania mõjul on suurenenud 
klientide huvi erinevate videovalvesüsteemide kohta. Minu 
hinnangul ongi tulevikus videovalve asendamas tehnilist val-
vet. Eriti suurt nõudlust prognoosin turvaettevõtete juhtimis-
keskusesse kaamerapildi kuvamise teenustele. Ka koduvalve 
müük on kampaaniaperioodil elavnenud – mis on ka loogili-
ne – äriturvalisusele mõeldes, mõtleb inimene ka oma kodu 
ja pere turvalisusele. 

Maarika Haavistu

KUI TURVALINE ON 
Sinu kodu?

kampaania

Vastuseid analüüsinud annab 
turvakalkulaator soovituse, 
kuidas muuta kodu turvalisemaks.

Kalkulaator võtab arvesse
enam kui paari tuhandet vastuse 
valikut ning vastates kõikidele
küsimustele kujunebki turva 
lisuse hinnang, milles anname 
soovitused oma vara ja lähedaste  
      tõhusamaks kaitsmiseks.

Täpsema ülevaate 
teenindusreformi

 kõikidest etppidest saad
 siseveebist: net.g4s.ee

•	 2/3	Eesti	tarbijatest	leiab,	et	nende	kodus	on	varguste	toimumine	tõenäoline

•	 70%	leibkondadest	leiab,	et	koduvalve	on	tõhus	vahend	kodu	katsmisel

•	 7%	Eesti	peredest	kasutavad	kodu	kaitseks	koduvalvet

allikas: Faktum & Ariko uuring
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E t klienditeenindusdivis-
joni tehnilises toes töö-
tav Aleksander Rjabokon 

on „huvitav inimene, kelle-
ga on väga meeldiv suhelda“ 
kuulen oma kolleeg Maari-
kalt, kes teatab seda kuuldes, 
et Aleksandrist on tulemas lu-
gu. „Ma ju ütlesin sulle!“ tea-
tab Maarika võidukalt, kui 
naasen kohtumiselt, olles tõe-
poolest saanud põneva ajaloo-
loengu osaliseks. „Nagu oleks 
oma isaga rääkinud“ - võtan 
kokku intervjuu kõige tuge-
vama emotsiooni. Eks ole mõ-
nikord nii, et kohtud uue ini-
mesega, räägid temaga justkui 
tühjast-tähjast, maast ja il-
mast ning tasapisi mõistad, et 
elumustrid võivad mõnikord 
äravahetamiseni sarnased ol-
la. Nõukogude Liidus, kus 
tüüpplaneeringu järgi ehitati 
nii tehaseid, koole kui ka kor-
tereid, on väga palju ühist ka 
tolle aja noortel. Soov murda 
välja, olla osa millestki suurest 
ning kanda eneses kindlad põ-
himõtted, mida ei visata nurka 
ka siis, kui maailm ümberrin-
gi on muutunud. Testige nen-
de mälu ja saate aru, et Goog-
le on nende teadmiste kõrval 
poisike, sest internetieelne 
põlvkond on harjunud lootma 
vaid enda ajumahule ning kõi-
ki olulisi „faile“ hoiab peas.

Põhimõtetest
Küsin Aleksandrit otse: 

„Kas minevik tekitab nostal-
giat?“ „Ei, sugugi mitte,“ on 
vastus kiire, ja pruunid silmad 
peegeldavad viivuks mõist-
matust. „Kui võtaksin kokku, 
millega olen eluaeg tegelenud, 
piisaks vist paarist sõnast   - 
„turvalisuse tagamine“.   Seda 
öeldes on Aleksander justkui 
pisut häbelik. Selgitab juurde: 
„Vaata, alustasin 1974. aastal 
miilitsas - ka toona kasutati 
erinevaid tehnilisi lahendusi: 
läbipääsu- ja valvesüsteeme. 
Tehnikamaailm on mind ala-
ti ligi tõmmanud. Kui Eesti sai 
iseseisvaks - töötasin valve-
koondises ning sealt edasi viis 
tee ESSi-Falcki-G4Si. Ajad on 
küll muutunud, kuid olen en-
diselt kaitsmas põhimõtet „ära 
varasta“. 

Veel üks põhimõte, mis rää-
gib Aleksandrist nii mõndagi, 
on hirm ebatäpsuse ees: „Pel-
gan ebatäpsust, meie töös või-
vad sellel olla liiga rängad ta-
gajärjed.“ Vestluskaaslane on 
mõnda aega vait, siis jätkab 
väga vaikselt: „Ei tea, kas ikka 
peaksin sellest rääkima, kuid 
sellel   hirmul on oma põh-
jus.“ Kiire pilk puurib mind, 
veendumaks kas tasub jät-
kata. „80ndate keskel oli üks 
juhtum, mis pani mind näge-
ma enda töövaldkonda teise 
pilguga. Teenistus läks valele 
aadressile ning huvide konf-
liktis hukkus süütu inimene, 
kes ei olnud sellega kuidagi 
seotud.“ 

Veel üks väärt kogemus on 
seotud Tallinna arhitektuu-
rilist maastikku kõvasti mõ-
jutanud 1980. aasta olümpia-

regatiga. Turvameetmed olid 
mõistagi üliranged - Nõuko-
gude Liit ei saanud lubada 
endale Müncheni veresauna 
kordumist. „Minu meeskon-
na peal oli olümpiaala kont-
roll: kõikidele objektidele 
kehtisid erineva tasemega lä-
bipääsurežiimid. Pressikes-
kus, sportlaste majutuskohad, 
võistlusala – kontrolliti kõiki 
ja kõike. Muide, kas teadsid, 
mis seos on Tallinna Lennu-
jaamal ja 80. aasta olümpial? 
Enne võistlusi testiti olüm-
piaala kontrollimiseks telli-
tud läbipääsuseadmeid Tallin-
na Lennujaamas spetsiaalselt 
selle jaoks loodud koridoris. 
Mängud läbi, rändasid sead-
med taas lennujaama - lennu-
julgeolekut teenima. Kõik käis 
kiiresti: regatt sai läbi augustis 

Ukraina poiss Eestis
„Nagu ka paljud teised „sõja-

järgsed“ poisid, unistasin ka mi-
na sõjaväelase karjäärist. Olime 
parima sõbra Vasjaga mõlemad 
füüsika fännid: eriti köitis meid 
„muutuva kehamassiga objek-
ti lendamise aerodünaamika – 
eks ole, kõlab nagu muusika? 
Seepärast valisimegi ülikoolis 
erialaks telemehhaanika. 1966. 
aastal, ülikooli vaheajal, sain 
oma kodukülas tuttavaks Ees-
tist pärit neiuga, kellest kuue 
aasta pärast sai minu abikaasa.“ 
Nii algas Aleksandri elus uus 
periood. Oma perest ta kuigi 
palju ei räägi, eks igaühel peab 
olema oma turvatsoon. Naljaga 
pooleks  nendib vaid, et eestla-
sest naine keedab borši maitsva-
malt ja laulab Ukraina laule pa-
remini kui „päris ukrainlased“. 

Aleksandri lennukad fraasid
•	 Kui	Skype	on	olemas,	on	ka	kõik	sõbrad	käeulatuses	
•	 Kardan	ebatäpsusi,	sest	turvalisuse	tagamisel	
 võib nende hind liiga ränk olla.
•	 Tehniline	tugi	on	kui	polikliinik,	kuhu	pöördutakse		
 tehnika „tervisemurede“ korral. 

ning juba septembris kasutati 
seadmeid lennueelses julges-
tuskontrollis,“ selgitab Rjabo-
kon. Tänutäheks hea töö eest 
eraldati Tallinna regatil tur-
valisust taganud meeskonna-
le 2 (!) pääset mängude lõpe-
tamistseremooniale. Ühe neist 
sai Aleksander. 

Aleksander  naljatleb: tehnika arstil  tehnilise valve spetsialistil peab olema vähemalt kaks paari silmi, veel parem kui neid on kolm.

Aleksandri lapsepõlvesõpradel 
ja sugulastel käib perekond Rja-
bokon külas võimalikult tihti: 
„Aitasin neil Skype´i seadista-
da, nüüd on nad meile veelgi lä-
hemal. Minu eluvalem on liht-
ne: perekond ja töö, olen oma 
valikutega väga rahul…“  

Julia Garanža 

lühidalt

UUELE TASEMELE 
DOKUMENDIHALDUSES 

Dokumendihalduses (DHS) 
oleme astunud mitmeid otsus-
tavaid samme, kuid palju on 
veel teha. Esimesena võtsime 
terves kontsernis kasutusele 
Office 2010. Teisena loobusi-
me Lotus Notesi (LN) meilide 
halduskeskkonnast ja hakka-
sime kasutama Outlooki. Ees 
on DHSi ehitamine Sharepoin-
tile (SP). Sharepoint ehitatakse 
üles nagu Interneti veebisai-
did ning navigeerimiseks ka-
sutatakse tavalist failibrauserit. 
Erinevalt brauserist pannakse 
dokumentidele, tabelitele jne 
külge metaandmed. Need või-
maldavad dokumente leida. 
Kõikide kasutajate tegevuste 
kohta jääb DHSi märk, st tege-
vused on logitud. 

DHS on mahukas sait. Hetkel 
planeerime dokumentide lii-
gitusskeemi koostamist. Vahe-
peal oli seisak, kuna pidasime 
prioriteetsemaks klienditoe 
osakonna töövahendi Veebit-
sa arendamist. Veebits on SP 
üks saitidest. Ees ootab kee-
ruline töö kasutajaõigustega. 
Vastavalt õigustele saab näha, 
kasutada, muuta ja luua do-
kumente. DHSi üheks osaks 
on registrid (sisse tulnud / väl-
ja läinud kirjad, lepingud jne). 
Osaliselt saab DHS kasutata-
vaks 2013.a I kvartalis. 

1. septembril alustasime digi-
arhiveerimisega. See on oluli-
ne muudatus, valmistades et-
te dokumendihalduse viimist 
uutele alustele ja kasutuse-
levõttu SPs. Digiarhiiv on esi-
algu spetsiaalselt ülemineku 
ajaks loodud keskkonnas. Hil-
jem tõstame metaandmed ja 
dokumendid DHSi. Praegu ar-
hiveerime vaid eraklientide le-
pinguid ja nende lisasid ning 
väljastatud seadmete ja teh-
tud tööde akte. 

Järgmise sammuna, ent veidi 
ka paralleelselt soovime ha-
kata arendama SP platvormil 
töövoogusid, et automatisee-
rida info liikumist. Sellised pa-
berid nagu ostusoov, puhkus-
te ajakava, arvutikasutajate 
õiguste saamine/muutmine 
jne peaksid ära kaduma. Nen-
de asemele tuleb digidoku-
ment, mis liigub kasutajalt ka-
sutajale kokku lepitud reeglite 
järgi. 

Suur arendus on vahetuse aru-
anne (VA). Hetkel on VA ja tele-
foniraamat veel Lotus Notesil. 
VA uus versioon võiks valmi-
da SP platvormil 2013.a sügi-
sel. Pärast seda loobume Lotus 
Notesist lõplikult.

Arvestades, et dokumendihal-
duse tasemest sõltub palju – 
klientide teenindamise täpsus 
ja asjakohasus, ettevõtte töö 
efektiivsus ning ladus toimimi-
ne – on meil üleminekust Sha-
repointile oluliselt võita. 

Karmen Lääne
Kvaliteedijuht

TURVALISUS KUI mõtteviis
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Priit Valk, turvatehnikadivisjoni direktor:

Aleksander Rjabokoni tean isiklikult juba 1998. aastast, kui toona ESSi-
na Eesti Valvekoondist erastasime. Aleksander oli toona Valvekoondises 
väga kõva tegelane – tema otsese vastutuse alla kuulus üle Eesti kõiki-
de valvepultide töö ning tema meeskonda kuulus kümneid töötajaid 
üle Eesti. Minu mäletamist mööda oli ainuüksi Tallinnas neli valvepulti 
(tänases tähenduses juhtimiskeskust), millest igaühes olid oma tehnili-
se valve operaatorid ja tehnikutest koosnev teenindav personal. Valve-
koondise tehnikat, juhtimiskeskusi ja tehnikuid ESSi süsteemiga liites oli 
Aleksandri panus ülioluline, kuna tema oli EVK tehnikute silmis väga täh-
tis usaldusisik. Olles võitnud tema usalduse, sujus liitumisprotsess pare-
mini kui ealeski loota oleksime osanud. Aleksander on suurepärane näi-
de ideaalsest kaastöötajast, kellele lähevad alati korda teiste töötajate 
mured ja rõõmud. Aleksandri täpsust tööasjades seaksin alati eeskujuks 
kõigile noorematele kaastöötajatele.

Viljar Vallner, tehnilise toe juht

Mis silme ette tuleb, on Aleksandri tähelepanelik ja lugupidav suhtumi-
ne oma kolleegide suhtes. Seda kohe õhkab temast, kui ta naistepäeval 
lilli jagab või tehnikuga sünnipäeval kätt surub. 
Aleksander kohtleb oma kolleege usaldavalt aga õiglaselt- vea teinud 
tehnik ei jää ilma märkusest. Sellele lisab ta alati ka põhjenduse, siis on 
tehnikul ka võimalus oma nägemus esitada ja läbi arutelu jõutakse siis 
ikka tõeni. Tuleb mainida, et enamasti tehnikul musta valgeks ei õnnes-
tu rääkida.

Juuli 2000: ESS Grupi töötajad tutvustavad väliskülalistele
häirete vastuvõtukeskust „Tsüklon“
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E t ilmataat ei soosinud sel-
le-aastast rannahooae-
ga, on kõigile teada fakt. 

Küll aga sai kuhjaga ületatud 
kõikvõimalikke vingerpusside 
ja ekstreemsuste limiit: ranna-
valve oskused, kannatlikkus 
ja ka huumorimeel said suvel 
2012 testitud kõikvõimalikul 
moel. Kasina rannailmaga su-
ve jooksul päästsid G4Si vetel-
päästjad uppumisohust 6 ning 
andsid esmaabi 406 ranna-
külastajale. Jätkuvalt oli  sage 
laste kadumine rannas, suve 
jooksul viisid G4S rannaval-
vurid oma vanematega kokku 
48 eksinud last.  

Nii uskumatu, kuid olema-
tu suvi andis meie vetelpääst-
jatele tavapärasest isegi roh-
kem põnevaid väljakutseid ja 
võimalusi proovida end uues 
ametis.

Rannavalve kui lapsehoid
Üksi randa tulevad lapsed 

pole rannavalve jaoks ise-
enesest mingi üllatus. Kui 
aga supluskohas silkab ringi 
ning naudib segamatult vett 
3-aastane porgandpaljas tüd-
ruku tirts, paneb see muretsema 
mitte ainult kogenuid ranna-
valvureid kui ka sotsiaalamet-
nikke. Tüdruku ema, kes lapse 
äraoleku ajal sai segamatult pü-
henduda sotsiaalmeediamaas-
tiku kündmisele, muretses kõi-
kidest osapooltest ilmselt kõige 
vähem. 

Sama vähe tundis huvi oma 
8-aastase tütre elu ja tervise 
pärast sõpradega mitmepäe-
valist piknikut pidanud isa. 
Peale suplust juunikuiselt kar-

ges (12 kraadi) vees, oli tüd-
ruk alajahtunud ning lõdises 
külmast Stroomi metsa ser-
val. Rannavalvurite pärimise 
peale selgitas ta, et ema töötab 
välismaal ning isa on mitmen-
dat päeva ära – sõprade juu-
res. Tüdruku, kelle kehatempe-
ratuur langes 35 kraadini, viis 

gu ühe ööga tõusnud vesi 
neelas alla üle poole päevita-
jate päralt olnud alast ning ka 
rannavalve päästepoid. Oma-
jagu pusimist oli ka rannaval-
ve naabritel, sest Harku järve 
vanake ujutas üle ka veemo-
to võistluse paadisilla ja tri-
büüni ning kohaliku surfiklu-

bi atraktsioonid. Salapärase 
loodusvimka põhjuseid jäidki 
saladuseks.

…suur oli Anne kanali ran-
na veeohutuse eest vastutava 
vetelpäästjate üllatus, kui ka-
nali veest vaatasid binoklile 
vastu alligaatori heatahtlikud 
silmad. «Ega siis meiega tuu-
ritavad loomad kedagi ründa! 
Nemad on nii taltsad, et Rae-
koja platsile päikese kätte pee-
sitama usaldaksin ma nad ka 
omapäi!» selgitas hiljem Õh-
tulehele miniloomaaia pidaja, 
kelle teravahambalised lem-
mikud käisid Tartu avalikus 
rannas sulistamas. Issanda 
loomaaed peabki kirju olema?
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Olematu suvi andis meie 
vetelpäästjatele tavapärasest 
  isegi rohkem põnevaid 
         väljakutseid.  

A ugustis astus Turvaettevõtete Liit välja ettepaneku-
ga muuta liiklusseadust, et turvafirmade patrullautod 
saaksid luba kasutada häiretele reageerimisel ühissõi-

dukite radasid. Oma pöördumises riigikogule tõi ETEL väl-
ja, et Tallinna liikluses on valitsemas olukord, kus turvaette-
võtetel on kiirete väljakutsete teenindamine muutumas väga 
keerukaks, kuna patrullautod jäävad ummikusse toppama 
ning halvemal juhul võib see kasvatada ka kuritegevust. 

Küsisime kolleegidelt teistest turvafirmadest, miks on nii 
oluline, et häireid teenindavad patrullid saaksid ametlikult 
kasutada ühistranspordi radasid? 

ASi Alfastar tegevdirektor Kirilll Samsonov: Rääkides 
ühissõidukiradade kasutamisõigustest, võik sime visata põ-
gusa pilgu lähiajalukku. 1990ndate keskpaigani laienesid 
turvafirmade patrullautodele sisuliselt operatiivautode õi-
gused - häiretele reageerimisel kasutati sinist vilkurit. See 
õigus kadus 1995. aastal koos seadusandluse muudatusega. 
Tänane olukord on see, et turvafirmade patrullide liiklusala-
sed õigused on samad, mis kõikidel teistel sõidukijuhtidel 
- mingeid eriõigusi patrullekipaažidel pole. Ka paanikahäi-
retele, kus ohus võib olla kellegi elu, sõidavad patrullid lu-
batud kiiruse piires. Võttes arvesse pealinna pingelist liiklust 
ning lisandunud ühistranspordiradasid, leian ma, et ETE-
Li ettepanek - lubada turvaettevõtete patrullautod kiireloo-
muliste tööülesannete täitmiseks ühistranspordiradadele on 
igati mõistlik. Siinkohal toonitan, et ühistranspordiradade-
le võiks lubada vaid nende turvaettevõtete patrullautod, kel 
on olemas litsents juhtimiskeskuse pidamiseks ehk teisisõnu, 
on reaalselt teenindamas kiireloomulisi väljakutseid. Usun, 
et selline muudatus ei mõjutaks liikluspilti, küll aga annaks 
turvafirmadele paremad võimalused kaitsta oma klientide va-
ra ja elu.

AS Securitas Eesti juhiabi Annika Karindi: Securitas toe-
tab ETELi ettepanekut täielikult - meie ettevõtete juhid kuu-
luvad liidu juhatusse ning nende mõtetest see idee alguse 
saigi. Securitase hinnangul peaks ühistranspordiradade ka-
sutusõigus laienema ka kiireloomulisi tööülesandeid täitva-
tele turvaettevõtete patrullautodele.

AS G4S Eesti juhtimiskeskuse juhataja Margus Alamets:  
Usun, et kõigile on aru saadav, et turvalisuse tagamine on 
oluline kogu riigi ulatuses kõigile kodanikele ja siin on tur-
vaettevõtted selgelt võrdselt abis riiklike järelvalve üksustega. 
Kui klient on riigi poolt pakutavale turvalisusele täiendavalt 
sõlminud lepingu turvaettevõttega, siis see on tingitud ko-
daniku ohutunnetuse astmest ja suurematest ootustest ning 
nende ootuste täideviimisele tuleb anda riigi poolt lisaväär-
tusi just turvaettevõtetele. Teenusel ja teenusel on vahe sees: 
kui pitsa kojuveoga võib klient oodata, siis füüsilise ohu kor-
ral ei ole see ootamine õigustatud. 

kiirabi taastuma ning mõne 
tunni pärast ilmus välja ka tu-
gevate lõhnadega lapse isa. Te-
ma ainsaks mureks oli liialt suur 
triangel tema tütre ujumisretke 
üle. Mõlemad juhtumid leidsid 
aset Tallinnas Stroomi rannas, 
kuid ka väiksemates ujumis-
kohtades pole omapäi ranna-
mõnusid nautivad lapsed para-
ku mingi üllatus.

Rannavalve 
kui loodusuurija

„Kui 20. juuli varahommi-
kul jõudis Harku meeskond 
randa, oli vesi juba tõusnud.“ 
Rohkem kui poole meetri ja-

Eriskummaline 
RANNASUVI 2012

RANNAVALVE 2012

• 15 valvatavat randa

• 6 uppumisohust päästetut 

• 406 esmaabi andmist

• 4296 rannavalve poolt 
lahendatud avaliku ja 
heakorra rikkumist

Ühissõidukirajad – 
mitte ainult BUSsidele

UUDISED PEAMAJA EHITUSPLATSILT
Peale suvist puhkuseperioodi on uue peamaja ehitus taas hoo sisse 
saanud. Suve alguses tekkinud viivitus oli tingitud vaivundamendi  
osalisest vajumisest.
Turvalisuse mõttes otsustati koos ehitajaga aeg maha võtta ning 
telliti ehitusinseneride käest mitmeid erinevaid ekspertiise veen-
dumaks projekteeritud lahenduse sobilikkuses antud asukoha 
keerulises pinnases. Tänaseks on tekkinud probleemidele lahen-
dus leitud ning täiendatud on projekti vundamendiosa tugevda-
vaid konstruktsioone.
Augusti viimasel nädalal alustatakse vaiade rammimisega ning ehi-
tusjärgne projekti ajagraafik lubab uue maja ehitustähtajaks tuleva  
aasta augustikuud.
Samaaegselt ehitustegevusega on erinevad töögrupid koos projek-
teerijatega täpsustanud põhiprojektide eriosasid, sealhulgas G4Si 
enda poolt teostatavate nõrkvoolu-, tulehäire-, gaaskustutuse-, läbi-
pääsu-, videovalve- ja lukustussüsteemide projekteerimist ning pai-
galdamist.
Peame õigeaegselt planeerima ning teostama uue maja IT-taristu 
väljaehitamise selliselt, et meie teenused ei katkeks ning divisjonide/
osakondade kolimine oleks muretu.
Pingutame selle nimel igapäevaselt ja anname koostöös teiega en-
dast parima. 

Andrus Jauk

Tartu kolleegide omast suu-
rem üllatus tabas juuli al-
gul Stroomi meeskonda, kel-
le kiirreageerimisoskusi pani 
proovile hulluks läinud või-
dusõiduhobune. Hirmunud 
täkk lennutas ratsaniku kä-
rust välja, vigastas teist lähe-
dal seisnud hobust ning jät-
kas meeleheitlikku jooksu 
piki rannalistele mõeldud ala. 
Rannas viibis sel hetkel paar-
sada inimest, kelle seas olid 
ka väikeste lastega pered. Ka 
sellest ekstreemolukorrast tu-
li G4S Rannavalve auga välja 
– perutav hobune peeti kinni 
ning anti omanikule üle.

Kuna suvi osutus vihma-
seks ja suplejaid mittesoosi-
vaks, kasutas rannavalve kõik 
võimalused päästeoskuste 
treenimiseks – et olla parimal 
tasemel ka siis, kui taevast 
peaks sadama pussnuge… 

Julia Garanža

Suurtes rahvarohketes randades lähevad laste käepaelad alati kui soojad saiad.
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välisMAA

koguKOND

“Julged hoolida?” on G4Si 
algatatud sotsiaalse suunit 
lusega Facebookipõhine projekt, 
mille eesmärk on tutvustada 
turvalisust puudutavaid teemasid 
       meelelahutuslikus võtmes. 

„Julged hoolida?“ fännide 
arv hakkas jõudsalt ülespoole 
liikuma käesoleva aasta keva-
del, kui olime käivitanud maa-
konnapõhise „Hoolin“ kam-
paania. „Hoolin“ kampaania 
raames keskendub „Julged 
hoolida?“ igal kuul ühele 
maakonnale. G4Si roll „Jul-
ged hoolida?“ administraa-
torina on olla 
aktuaalsetel 
tur va l i sus e 
ja hoolivuse 
teemadel de-
bati algataja 
ja moderaa-
tor, kaasates 
kohalikke ar-
v a m u s l i i d -
reid ja elanik-
konda. Alates 
märtsist on 
iga kuu, teisi-
sõnu iga maa-
konna kampaania 
toonud kaasa umbes tu-
hat uut fänni, kes ühinevad 
meie hallatatava infoväljaga 
„Julged hoolida?“ keskkon-
nas. 

„Hoolin“ kampaania ilmsel-
ge tipp on senini olnud jaani-
päevaeelne postitus üleskutse-

ga: „Kallis sõber, teeme nii, et 
sel aastal ei sõida keegi meist 
purjus peaga!“  See postitus 
kogus 13 306 jälgimist. Jäl-
gimiste arvult on küll mõne-
võrra suurem samuti südasu-
vesse jääv intervjuu hiidlasest 
helilooja Erkki-Sven Tüüriga, 
mis kogus 14 858 lugejat. Sa-
mas on jaanipäeva hoolivus-

jälgitakse. Jaanipäevapostitu-
se viraalsus oli ligi 28%.

Septembris jõudis „Hoolin“ 
kampaania Valgamaale, ok-
toobris on ees Viljandimaa, 
kõik 15 maakonda on läbi käi-
dud märtsikuuks. Seejärel on 
G4Si kommunikatsioonitiimil 
kavas välja tulla uue kampaa-
niaga.

Septembri alguses käivitasi-
me „Julged hoolida?“ lehel ka 
uue rakenduse ehk äpi, mille 
nimeks on „Hoolivusmeeter“. 
Tegu on mängulise rakendu-
sega, kus inimesed saavad tes-
tida oma teadmisi erinevatel 
üldturvalisust puudutavatel 
elulistel teemadel. Rakendu-
se eesmärk on sama, mis kogu 
„Julged hoolida?“  liikumisel 
– ikka selleks, et inimesi tur-
vateemadele mõtlema kutsu-
da ja neile turvaturu liidrina 
nõuandajaks olla. „Hoolivus-
meetri“ lasime programmee-
rida nii, et saame ise raken-
duse sisu oma vajaduste järgi 
muuta. See annab meile või-
maluse üles ehitada erineva 
sisuga mänge. Esimese näda-
laga testis „Hoolivusmeetris“ 
oma teadmisi tuhatkond ini-
mest. 

Ja last, but not least, G4Si 
sotsiaalmeediakanalitel, sh 
„Julged hoolida?“ lehel on 
septembrist algusest ka uus 
peaadministraator – Kadi 
Sumbergilt võttis selle rolli üle 
Ande Etti, kes tutvustab end 
samuti selles lehenumbris. 

Andres Lember

G4Si algatatud Facebookipõhise sotsiaalse liikumise 
„Julged hoolida?“ järgijate arv ületas septembri algul 
10 000 piiri ja kasvab jätkuvalt kiirelt, suure tõuke an
dis fännide kasvule Hoolivusmeetri avamine.

„Julged hoolida?“ 
JÄRGIJATE ARV KASVAB KIIRELT

üleskutse eripäraks postituse 
lugejate soov seda jagada ehk 
viraalsus (virality ingl.k) – as-
pekt, mida sotsiaalmeedias 
kommunikatsiooni- ja turun-
dustegevusi läbi viies pingsalt 

ON TÄHTIS, MILLISE JÄLJE ME JÄTAME

Ande Etti,
Kommunikatsioonispetsalist 

Mulle on alati olnud tähtis endale tead-
vustada, mis on minu suurem eesmärk sel-
les, kui tõusen hommikul ja sean sammud 
kontori poole. See tähendab lisaks sellele, 

et teenida elatist, ennast teostada ja kõik muud Maslow pü-
ramiidi astmed. Mulle on alati korda läinud see, mis rolli män-
gib minu tegevus laiemas plaanis – kas minu tegudest sünnib 
halba või head ning kas ma loon ühiskonnas lisaväärtust.

Olles G4Sis tegev sotsiaalsete teemade kommunikatsiooni 
alal, tunnen, et võin peeglisse vaadates pea püsti hoida. Mul 
on heameel töötada ettevõttes, mis mõistab ja väärtustab pa-
nustamist ühiskonda, mille osa ta ise on.

Kahjuks Eestis selline lähenemine veel väga levinud ei ole. 
Seepärast näengi, et „Julged hoolidal?“ on oluline roll le-

vitamaks väärtusi, mis aitaks igaühel märgata ja tegutseda 
turvalisema elukeskkonna nimel. Mõjuka ettevõtja ja suure 
tööandjana on G4Sil võimalus olla eeskuju näitav ettevõte, 
mis toob Eesti ühiskonda arusaamist, mille järgi inimene on 
väärtus ning see, et meie inimestel läheb hästi, nad on terved 
ja hoitud, peaks korda minema ka siinsetele ettevõtjatele.

Samuti usun, et ettevõte, mille juhid mõistavad vajadust 
panustada oma majanduskeskkonna arengusse laiemalt, on 
jätkusuutlik ettevõte, sest näeb suuremat pilti.

Ettevõtlus on suunatud kasumi teenimisele. Samas vajab 
ühiskond ettevõtjaid, nende teenuseid, töökohti ja tulu riigi-
kassasse. Pehmematest väärtustest on ettevõttele oluline olla 
mainekas tööandja, rahulolevad töötajad jne. Samas peaks kau-
gemale nägev ettevõtja mõtlema laiematele protsessidele ühis-
konnas – kas meie inimesed surevad noorelt haigustesse, mis 
on välditavad; kas nende elukvaliteedi ja motivatsiooni muu-
dab viletsaks turvatunde ja ühtsuse puudumine? Selle kõige 
taga näeb nutikas ettevõte vajadust hoida stabiilset majandus-
keskkonda ning näiteks võimalust vältida sotsiaalmaksu tõusu. 

Minu nägemuses on G4Si „Julged hoolida?“ algatus üks 
oluline samm selles suunas, et arendada Eesti ühiskonda 
mitmes mõttes – ühest küljest aidata turvalisuse suurenemi-
sele kaasa nii valdkonna toodete ja teenustega, kuid  teisalt 
levitades ühiskonnas suhtumist, mis põhineb märkamisel ja 
hoolimisel ning inimestevahelise sidususe suurenemisel. 

kommentaar

Augusti lõpus börsile avali-
kustatud tulemused näitavad 
käibes viieprotsendilist orgaa-
nilist kasvu võrrelduna 2011.
aasta sama perioodiga, jäädes 
kasumi osas mullusega samale 
tasemele. 

Euroopa nõrk tulemus
Suurima kasvu tegid G4Si 

ärid arenevatel turgudel, kus 
turvalahenduste käive suurenes 
kümnendiku võrra ja sularaha-
teenuste käive kasvas 11% võr-
ra. Kõige tagasihoidlikum oli 
majandustulemus eurokriisis 
vaevlevas vanas maailmas, kus 

Globaalne turvaäri näitas mõõdukat kasvu
G4Si ettevõtete kogukäive üle maailma oli 2012. aas
ta esimesel poolaastal 3,906 miljardit Suurbritannia 
naela ja kasum (PBITA) 236 miljonit naela.

kasv oli vaid 2%. On märkimis-
väärne, et kui Euroopa operat-
sioonide turvalahenduste pool 
siiski kasvas 3%, oli sularaha-
teenuste käive 1% võrra kaha-
nemises. Sularaha tulemus oli 
hea Põhja-Ameerikas, kus näi-
dati 7protsendilist kasvu, tur-
vateenuste kasv sellel mandril 
oli 4%.

Euroopa äri tuumik on jät-
kuvalt Ühendkuningriigis ja 
Iirimaal, kust tuli üle poo-
le selle kontinendi tulemusest 
– 711mln £ käivet ja 54 mln £ 
kasumit. Poolaasta aruandes 
tuuakse välja, et hea tulemu-
se taga on edukus nii äri- kui 

ka valitsussektoris. Viimases 
on edukalt rakendunud mit-
med mahukad lepingud polit-
sei, vanglate ja justiitsministee-
riumiga.

Kontinentaal-Euroopa koh-
ta, mille tulemust mõjutab jät-
kuvalt raskustes siplev euroa-
la, märgitakse börsiaruandes, 
et orgaanilist kasvu on pidur-
danud raskenevad turuolu-
korrad. Ida-Euroopa turgudel 
nähakse samas siiski stabili-
seerumise märke. Suurema-
test sel perioodil võidetud le-
pingutest mainib aruanne 
Europarlamendi rajatisi Luk-
semburgis ja Volvo kontserni 
Rootsis.

Nagu eelpool mainutud, oli 
suurim orgaaniline kasv arene-
vatel turgudel, kus kasvunum-
ber erinevates piirkondades 
ulatus kuni 17protsendini (La-
dina-Ameerika ja Kariibi mere 

piirkond). Selgelt nõrgimat kas-
vu, vaid 4%, arenevate turgu-
de osas andis Läbis-Ida rahutu 
piirkond. Börsiraporti kohaselt 
mõjutab tulemust märkimis-
väärselt kahanenud tegevus 
Iraagis, samuti USA saatkonna 
lepingu lõppemine Afganista-
nis. Samas märgitakse võitude 
poolelt ära Qatar Airways’i ja 
Qatar National Parki lepinguid 
ja edu Egiptuses, Jordaanias ja 
Liibanonis.

Globaalne kokkuhoid
Tulevikku vaadates mär-

gib raport, et organisatsiooni 
ja üldkulude globaalne ülevaa-
tamine toob kaasa märkimis-
väärse kokkuhoiu 2013. aas-
tal. Kokkuhoiuprogrammist 
loodetakse tulemust 30 miljo-
ni naela ulatuses. Usutakse, et 
investeeringud teenustesse ja 

sektoripõhine professionaalsus 
ning teadmised aitavad hoida 
kasumimarginali ja juhtida äri 
edasisele kasvule. Positiivset 
mõju oodatakse ka turuliidri 
positsioonist, laiast kliendibaa-
sist ja tõhusast hangete menet-
lemise protsessist (pipeline). 
Nii näiteks oli poolaasta seisuga 
globaalses hankeprotsessis kok-
ku 3,8 miljardi naela eest erine-
vaid hankeid. 

„Me näeme jätkuvalt häid 
võimalusi olla turvapartner 
organisatsioonidele, kes soo-
vivad seda teenust sisse osta – 
eriti valitsustele, kes soovivad 
parandada teenuste kvaliteeti 
ning vähendada kulusid. Usu-
me, et meie pikaajaline koge-
mus aitab meil mängida olu-
list rolli selles sektoris,“ ütles 
G4S Plc tegevjuht Nick Buck-
les. 

Andres Lember 

spordiKLUBI

SPORDIKLUBI 2013

Spordiklubi järjekordne 
sisehooaeg on kohe algamas. 
Sportimisvõimalused jäävad 
spordiklubi liikmetele enamalt 
samaks, mis eelmiselgi hoo-
ajal. Samuti jätkame mõninga-
te kevadel kasutusse võetud 
uute spordibaaside kasuta-
mist. Kunda ujula kasutamine 
sai väga positiivse tagasiside ja 
tõi spordiklubile juurde ca 20 
uut liiget. Kõige suurem muu-
tus toimub Kristiina Alliksaare 
tantsutreeningutega. Kuna se-
ni meie kasutuses olnud Au-
dentese spordisaali enam  väl-
ja ei rendita, oleme sunnitud 
kolima mujale. Hetkel tegele-
me aktiivselt uue saali otsimi-
sega ja loodetavasti saame ok-
toobrist tantsutrennidega jälle 
algust teha. Loodame, et tant-
susõpru see väike muudatus ei 
sega ja kõik saavad oma lem-
miktegevusega rõõmsalt jätka-
ta. Spordiklubi võistlushooaeg 
jätkub samuti sarnaselt eelmi-
sele aastale. Uusi spordialasid 
meil ettevõttesisestele turnii-
ridele hetkel plaanis lisada ei 
ole. Pigem püüame panustada 
juba toimuvate turniiride tase-
me tõstmisele. Kui kellelgi on 
ettepanekuid mõningate tur-
niiride korraldamise või mõne 
muu küsimuse osas, siis võib 
julgelt oma mõtteid spordiklu-
biga jagada. Samuti on ka rah-
vaspordiüritustega. Tahame 
vähemalt samas mahus kaa-
sa teha Tartu Maratoni sarjas 
ja  järgmisel aastal osaleme jäl-
le ka Tallinna Sügisjooksul. Eel-
misel talvel korraldasime oma 
liikmetele koolituse spordi-
psühholoogiast. Sügisel plaa-
nime sel teemal veel ühe koo-
lituse korraldada. Samuti  on 
meil plaanis korraldada koo-
litus eelkõige neile, kes täna 
veel eriti aktiivsed sportlikes 
tegevustes ei ole. Enda keha-
liste harjumuste muutmine ja 
planeerimine on kõige raskem 
just esimeses faasis. Siin ürita-
megi abiks olla kõikidele, kes 
tahaksid oma esimesi samme 
enda sportliku vormi paranda-
miseks teha. 

Sinu arvamus loeb
Oktoobri esimestel nädala-

tel on võimalik kõikidel spor-
diklubi liikmetel ja G4Si tööta-
jatel osaleda küsitluses, mille 
eesmärgiks on saada tagasi-
sidet spordiklubi võimaluste 
paremaks korraldamiseks. Kü-
sitluse lingi saate nädala uudis-
kirjaga, loodan, et kõik sporti-
misest huvitatud leiavad kolm 
minutit aega oma arvamu-
se jagamiseks.  Samuti oota-
me kõiki praeguseid ja tuleva-
si spordiklubi liikmeid alates 1. 
oktoobrist  kasutama juba har-
jumuspäraseid spordisaale ja 
ujulaid. 

Raido Rätsep
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varia

Arva ära, kes on pildil, mis sünd-
musega on tegu ja millal sünd-
mus toimus. Saada need vastused 
koos oma andmetega enne 10. ok-
toobrit aadressile julia.garanza@
ee.g4s.com ja võid võita vingeid 
G4Si logoga auhindu. 

Varia
Küsimus: Millal oli eetris 
esimene raadiosaade Eestis, 
kas 1924, 1931 või 1937?
Vastus: 11. mail 1924. aastal 
toimus ametlik esisaade 
Haapsalust
Andrus: 0; Konstantin: 0

Kosmos
Küsimus: Mis planeedil 
maandus 2012. aasta augusti 
alguses USA kosmoseagen-
tuuri  NASA kulgur Curiosity?
Vastus: Marsil
Andrus: 1; Konstantin: 1

Muusika
Küsimus: Millise artisti 
muusikavideo on kõige roh-
kem maksma läinud?
Vastus: Michael Jackson feat. 
Janet Jackson – Scream, too-
deti 1995.a, maksis 7 miljonit 
dollarit.
Andrus: 1; Konstantin: 1

Andrus Pukk vs Konstantin Jakobson
Film
Küsimus: Tuntud filminäitleja 
Charlie Chaplin sõi ühes 
omas filmis saapaid. Millest 
olid need ekstra filmi jaoks 
tehtud jalanõud valmist-
atud? Vihjeks: tegemist on 
toiduga.
Vastus: lagritsast
Andrus: 1; Konstantin: 0

G4S
Küsimus: G4S toetab 
spordiala, millel on ka G4S-
nimeline meistriliiga. Mis 
spordialaga on tegemist?
Vastus: korvpall ja G4S Korv-
palli Meistriliiga
Andrus: 1; Konstantin: 1

Tulemused:
Andrus Pukk 4 punkti ver-
sus Konstantin Jakobson 3  
punkti

JUHT versus ALLUV

nagu KAKS tilka vett

fotoNOSTALGIA

lapseSUU

Järgmises G4SPressis kü-
sime lastelt „Kes on kul-
ler ja mis tööd ta teeb?“ 
Palun küsi oma lapselt ja 
saada tema vastus hilje-
malt 1. detsembriks 2012 
kysimused@ee.g4s.com. 
Lisa lapse nimi ja vanus 
ning enda kontaktand-
med. Kõigi vastanute va-
hel loosime välja G4Si 
sümboolikaga auhinna.

Raido Rätsep
Hollywoodi näitle-

ja ja südametemurdja

Nicolas Cage
G4S Spordiklubi juht 
ja sportlik multitalent

T änapäeva tehniku üles-
anded erinevad 90-nda-
te tehniku omadest kardi-

naalselt. Kui 90-ndate alguses 
tuli tehnikul piltlikult öeldes 
vahepeal keerata teatud ruu-
mis nuppu, et objekt valve alla 
läheks, siis täna on tehnik kui, 
mis kõlab mõnevõrra klišeena, 
patsiga IT-mees, kel lisaks val-
ve- ja videosüsteemialastele 
teadmistele läheb vaja ka hulga 
IT teadmisi. Kohati on süstee-
mid nii nutikad ja keerulised, 
mille ülesehitamine on ka kõi-
ge kogenumale tehnikule välja-
kutse. Teisalt arenevad valve- ja 
videosüsteemid tohutu kiiruse-
ga, mis tähendab, et uuenduste 
ja trendidega tuleb tehnikul pi-
devalt kursis olla.

Mäletan oma esimest kok-
kupuudet tehnikuga, kes tu-
li aastaid tagasi minu koju val-
vesüsteemi paigaldama. Tuppa 
astus tol ajal tehnikuna tööta-
nud Konstantin, kes oma ole-
muselt meenutas mulle küll 
rohkem IT-meest, kuna temast 
õhkus tehnoloogiaalast IT-taip-
likkust. Vaatas minu kodus rin-
gi ja asus askeldama, ning juba 
mõne aja pärast teatas, et nüüd 
peab tsoonid ja koodid prog-
rammeerima. Just sõna prog-
rammeerima, pani mind mõt-
lema, et tehnikuna töötamine 
ei seisne vaid andurite seina 
kruvimises, vaid milleski ena-
mas, milleks minul IT-nutikust 
väheks jääb. Aga kui teha pä-
ring õigekeelsussõnaraamatus 
(ÕS) sõnale tehnik, saan vas-
tuseks: arvutus+tehnik, ham-
ba+ tehnik, heli+tehnik, maa-
mõõdu+tehnik, metsa+ teh-
nik, tehnoloogia+ tehnik, elek t- 
ro+tehnik, püro+tehnik – huvi-
tav, kas meie mõistes tehnik 
on siis ÕSi mõistes valve- ja 
videosüsteemi+tehnik? Ole-

LAPSESUU: KES ON tehnik?

tan, et eelkooliealise lapse 
jaoks ei ole vahet, kas tema 
koju on tulnud G4Si vormis 
seadmeid paigaldama tehnik, 
turvatöötaja või inkassaator, 
kuid suurem laps oskab näha 
detaile ja teeb vahet küll. Aga, 
mis ma siin ikka oletan. Küsi-
me lastelt endilt, kes on tehnik 
ja mis tööd ta teeb?

Helena, 8-aastane
„Tehnik? Miks sa seda kü-

sid? Tehnik on see, kes tegeleb 
tehniliste asjadega. Ütle pa-
lun, miks sa küsid?“

Lapse isa (toim.: turva-
tehnikadivisjoni direktor) ei lase 
end häirida: „Ja mida tehnik 
teeb? Kus teda kohata võib?“

„Miks sa seda uurid, palun 
vasta mulle!“ (tüdruku hääl 
on nõudlik) 

Isa kordab küsimust ning sel-
gitab, et uurib laste arvamust.

„Ma ei vasta sellele küsimu-
sele!“ 

Veidi järele mõeldes li-
sab tüdruk, et “tehnik paran-
dab tehnilisi asju, näiteks te-
lekaid“. Küsimusele „kus võib 
tehnikut kohata“ vastab He-
lena varjamatu irooniaga: 
„Kust? Näiteks vaiba alt ja ka-
pist“.

Ronaldo, 5-aastane
Millega tegeleb G4S? - G4S 

sõidab autoga ja püüab pätte.
Millega tegelevad G4S teh-

nikud? - parandavad nuppe ja 
istuvad arvutis.

Millega tegelevad suurte si-
niste G4S bussidega sõitvad 
mehed? - viivad raha ära.

Andrei, 5-aastane
Tehnik töötab töökojas ja 

parandab hiigelsuuri autosid.

Henrik, 7-aastane
Tehnik – ehitab elektrooni-

ka asju, vahest parandab ka. Ja 
mõtleb LEGO Tehnik klotse 
välja. 

Maarika Haavistu

Töömaleva VÄRVIKAS SUVI 
Tänavusel  suvel pakkusime G4Si töömalevas tööd 32 
koolinoorele, kes said väärt kogemuse rannavalve tööst. 
Sellisena nägid meie töömalevlased rannavalve tööd: 
päike, meri ja punased paadid. Unelmate töökoht?

Sulev Sillaste

Dmitry	Kaspinsky	

Anonüümne autor
Elis Kindlam
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