
Sinu eest valvel

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

Persoon: Ene RajaTurvatöötajana kaubanduses Julged hoolida julge kasv

G4S Eesti infoleht nr 6 (108) | detsember 2012 | Ilmub aastast 1995

Loe lk 3 Loe lk 4–5 Loe lk 6

Hinnatõus läheb palgaks

Kaupade lennueelse 
julges tuse nõuded 
karmistuvad
Ülejärgmise 2014. aasta keva-
del muutuvad karmimaks len-
nukaupade julgestusnõuded, 
mille kohaselt peab lennu-
ki pardale minev kaup olema 
läbivalgustatud kahe erine-
va nurga alt. Karmimad nõu-
ded panevad logistikaette-
võtteid otsima uusi lahendusi 
säilitamaks kaubakäitlemi-
se kiirust ja kvaliteeti. Inves-
teering võimsasse röntgenis-
se kindlustab Ospentosele 
efektiivsuse ja ühtlasi suure-
ma turvalisuse lennukaupade 
käitlemisel. „See masin näeb 
terasemalt, tuues välja ohuko-
had, mis teiste seadmete jaoks 
jääksid varjatuks,“ selgitab 
Ospentose juhatuse liige Haiti 
Arendi. „Lennujulgestuse sei-
sukohalt on sellel masinal vä-
ga suur väärtus,“ lisab ta. 

Suurim, võimsaim, nutikaim
Rekka mõõtu ning sarnase 
kujuga seade on lihtne vaid 
vormilt, röntgenil sisu ja või-
mekus annab silmad ette kõi-
gile Baltimaades kasutusel 
olevatest x-ray seadmetest: 
„Erinevalt oma „kolleegidest“ 
valgustab ta lennukile mine-
vat kaupa läbi korraga kahe 
nurga alt, terav silm tungib lä-

bi kuni 50 millimeetri paksu-
sest metallist. Eriline on selle 
röntgeni puhul ka võimekus 
kontrollida suuregabariidilisi 
saadetisi - tunneliava suurus 
on 1,8 x 1,8 meetrit,“ kirjel-
dab seadet Alarmteci projek-
tijuht Vaiko Luidalepp. Ka-
sutaja seisukohast on oluline, 
et suurt saadetist ei pea nüüd 
alati lennueelseks kontrol-
liks lahti võtma ega röntgenist 
kaks korda läbi laskma selleks, 
et veenduda selle ohutuses. 

Oktoobri lõpust on Baltimaade lennukauba käsitlus-
ettevõtete saadetiste lennujulgestust tagavate sead-
mete masinaparki tekkinud arvestatav tegija. Varem 
ajutiselt Londoni Olümpia objektidel suuregabariidili-
si saadetisi kontrollinud läbivalgustusseade Rapiscan 
638DV toimetab nüüd Tallinna Lennujaama territoo-
riumil Ospentos International OÜ omanduses. Targa 
masina tarnis ja häälestas AS Alarmtec ning operaa-
torid koolitas välja G4S.

Loe lk 7

Kümnemeetrine röntgeniko-
ridor suudab kontrollida kuni 
3 tonni raskust kaubaühikut, 
kõik saadetisest tehtavad pil-
did salvestuvad automaatselt. 
Masina tööpõld saab olema 
lai – ca pool kogu Eestist väl-
juvast lennukaubast peab en-
ne lennuki pardale jõudmist 

Loe lk 2

Vaid käibele ja kasumi 
saamisele orienteerudes jää-
megi „jõulisteks ja anonüüm-
seteks“, kuid eesmärk võiks 
olla suurem – oleme 
ju rohkem kui lihtsalt turva-
firma.“

Julia Garanža

AS Alarmteci tarnitud ja seadistatud kontrollseadmed tagavad tur-
valisust Tallinna Sadamas, Tallinna Lennujaamas, Riigikogus, Presi-
dendi kantseleis, Eesti Pangas, Euroopa komisjoni esinduses, saat-
kondades ja tollipunktides.

Ospentos International OÜ on Eesti-Soome kapitalil 2006. aastal 
asutatud ettevõte, mis pakub lennukaupade käsitlusteenust Tallin-
na lennuväljal asuvas kaubaterminalis ning lennukaupade maantee-
transpordi teenust Balti riikide ja Euroopa suurimate lennujaamade 
vahel. Ospentos International tunnustati aastal 2009 Lennuame-
ti poolt esimese kokkuleppelise esindajana (Regulated Agent). Tun-
nustuse eelduseks on kaupade lennuveoks ettevalmistamisel kind-
late käsitlusprotseduuride järgimine ja erinevate julgestusmeetmete 
kasutamine. 

Baltimaade suurim RÖNTGENISEADE 
TAGAB EESTIS LENNUKAUBA OHUTUST

"Pool kogu Eestist väljuvast lennukaubast käib enne lennuki pardale jõudmist 
Rapiscani valvsa pilgu alt läbi," selgitab Ospentos International OÜ juhatuse liige Haiti Arendi
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Kümne meetri pikkune röntgeni 
koridor jaksab läbi valgustada kuni 
3 tonni raskust kaubaühikut, olles 
   Baltimaade võimsaim kaupade 
     lennueelse julgestuskontrolli seade.

saama uue Rapiscani abil jul-
gestustöötaja heakskiidu.

Olümpia päritolu
Enne Eestisse jõudmist tee-
nis röntgenseade kolm kuud 
Londoni olümpiamängude jul-
geoleku huve - G4Si Suurbri-

tannia töötajad kasutasid seda 
Stratfordis Olümpia peaaree-
ni turvamisel. Nii võimekaid 
masinaid oli erinevatel Olüm-
pia objektidel vaid 17 tükki. 

„Teades, et nõuded len-
nueelsele saadetiste kontrol-
lile karmistuvad, hakkasime 
oma pikaaegsele kliendile ju-
ba varakult sobivat seadet ot-
sima. Sisuliselt asusime olüm-
piaröntgenit jahtima veel 
enne Olümpiamänge. Kui ta-
had pakkuda kliendile pari-
mat teenust ja kaupa, tulebki 
olla nii tema soovidest kui ka 
ajast ees,“ lisab Alarmteci pro-
jektijuht. 

Julia Garanža

Koostöö
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Julia Garanža
Kommunikatsioonijuht

Vaid käibele ja kasumi 
saamisele orienteerudes 
jäämegi „jõulisteks ja 
anonüümseteks“, kuid 
eesmärk võiks olla   

        suurem – oleme ju rohkem kui 
                lihtsalt turvafirma.

H 

iljuti üllatas mind mu 4-aastane tütar, kes las-
teaiakasvataja küsimusele vanemate kohta 
teatas muu hulgas: „Emme töötab geenelies-
sis, neil on palju autosid ja nad toovad raha.“ 
Infos endas ei olegi vast midagi üllatavat – 

kõik on õige. Küll aga on hämmastav, et need ei ole õpe-
tatud sõnad, vaid lapse enda arusaam ema töökohast. 
Sarnaselt – suur, jõuline ja palju autosid – tajub G4Si ka 
täiskasvanu, nagu nähtub tuntuse uuringutest. Kuid kas 
see on ka kõik, mida tahame enda kohta öelda?

Ettevõtted mõõdavad oma edukust kindlate para-
meetrite järgi: käive, kasum, turuosa – mida suure-
mad numbrid, seda parem ja kindlam on ettevõtte 
käekäik. „Kõvade“ ja kergesti mõõdetavate väärtuste 
kõrval on aga terve rida neid parameetreid, mis mõ-
jutavad ettevõte kuvandit nii kliendi kui tema enda 
töötajate silmis. Teeme ühe lihtsa testi: nimeta G4Si 
põhiväärtused ilma kodulehele piilumata. „Oli neid 
viis või kuus? Kahte tean kohe, ülejäänud ei tule ko-
he meelde,“ eks? Ometi on just kliendikesksus, pä-
devad töötajad ning hooliv suhtumine on see, mis 
määrab kliendikogemuse ja tema edaspidise suhtu-
mise teenuse pakkujasse.  

Meil on kuus põhiväärtust: kliendikesksus, päde-
vus, tulemuslikkus, parimad töötajad, ausus ja koos-
töö. Aeg-ajalt peame enda mälu nende osas värs-
kendama, sest „pehmed“ väärtused on eelduseks, et 
„kõvad“ näitajad saavad olema kõvad. Vaid käibe-
le ja kasumi saamisele orienteerudes jäämegi „jõu-
listeks ja anonüümseteks“, kuid eesmärk võiks olla 
suurem – oleme ju rohkem kui lihtsalt turvafirma. 
Toon ühe näite: mõni päev tagasi helistas tuttav ajakir-
janik, kes seekord ei tahtnudki teada krõbedaid fakte, 
vaid oli hädas oma üürgava signalisatsiooniga. Vaata-
mata kõikidele ta pingutustele ei tahtnud hulluks läi-
nud valveseade vait jääda. Probleemseks tegi olukor-
ra ka see, et tegemist oli lokaalse lahendusega, millel 
polnud ühendust ühegi turvafirmaga. Konsulteerisin 
meie tehnilise toega, kes pakkus välja, et võtab hädas-
olijaga ise ühendust. Nii ka ka tehti, ning koos leiti la-
hendus, mis pani karjuva signalisatsiooni suu kinni. 
Mõlemad pooled said positiivse kogemuse. Ja sarna-
seid näiteid, kus meie inimesed tulevad vastu või pa-
kuvad ise abi - ilma, et seda oleks küsitud ning ilma, 
et see kohe kajastuks arvel –, on teisigi. Meie töötajad 
on G4Si suurim vara ning ühtlasi ka peamised väär-
tuste kandjad.

Oleme alati abiks, kui koostööpartnerid jõustruk-
tuuridest või kohalikest omavalitsustest korraldavad 
turvalisuspäevi – sest see on ka meile soov ja võimalus 
anda oma panus teadlikumasse ja turvalisemasse ühis-
konda. Igal suvel anname koolinoortele võimaluse tas-
kuraha teenida rannavalve abilistena ning oleme alati 
rõõmuga vastu võtnud ka kõige väiksemaid turvafir-
ma-huvilisi, kelle külaskäigud panevad peamaja seinad 
kajama ning toovad naeratuse näole ka kõige tõsisema-
tele Delta-meestele. Mõne päevaga kogusime Oleviste 
kogudusele autotäie talveriideid. Näib, et igapäevaselt 
toimiv väärtus – hoolivus – on üllataval kombel jäänud 
meie põhiväärtuste nimekirjast välja? 
Kui julgeme hoolida, tehkem seda veel julgemalt 
ja nähtavamalt – sellest võiks saada G4Si seitsmes 
põhi väärtus. 

juhiVEERG uudised

G4Si seitsmes 
PÕHIVÄÄRTUS 

G4Si töötajate infor-
meerimiseks 
ja konsultee-

rimiseks loodud esindusor-
gan Töönõukogu saab peatselt 
12-aastaseks. Ametliku ja for-
maalse nimetuse taga on aga 
palju sügavam sisu. Töönõu-
kogu arutatakse ja otsitakse 
lahendusi töömuredele, mida 
töötajad on jaganud oma piir-
konna-osakonna usaldusisi-
kutega. 

Lisaks toimub kord aastas 
üle-eestiline Töönõukogu üld-
koosolek, kus ümarlaua ta-
ga saavad kokku juhtkond ja 
töötajate esindajad kogu ette-
võttest. Tööandja jaoks on see 
väärt kanal töötajate kõige te-
ravamate küsimuste ärakuula-
miseks ja plaanide-eesmärki-
de tutvustamiseks. Olles oma 
rolli poolest justkui töömu-
rede polikliinik, täidab Töö-
nõukogu ka Töökeskkonna-
nõukogu ülesandeid – sageli 
on töökeskkonna ja töösuhete 
alased probleemid nii omava-
hel põimunud, et neid on tõ-
husam lahendada ühe esin-
duskogu tööna. 

Enim väärtustatakse otsest 
juhtkonnaga suhtlust
G4Slaste peausaludusisik 
Marvin Torga sõnul on üle-

eestilise töönõukogu suuri-
maks kasuteguriks vahetu 
info liikumine ja laiem pilk 
töömuredele: „Sellest dialoo-
gist on mõlemal poolel võita 
– nii tööandjal kui töötajate 
esindajal. Kuna kogunetakse 
erinevatest piirkondadest ja 
osakondadest, siis saab kuulda 
palju uut ja huvitavat, kuidas 
kuskil asjad toimivad. Erine-
vad arusaamad, erinevad mu-
red ja lahendused... 
Töönõukogul on näha mõle-
ma osapoole siirast tahet tei-
neteise mõistmiseks ja mure-
dele lahenduste otsimiseks. 
Olles näinud tööandjate ja 
töötajate vahelist dialoogimu-
delit ka mujal Euroopa riiki-
des, võin öelda, et meie puhul 
on väga positiivne see, et dia-
loog saab tekkida otse ka töö-
juhtidega, kes otsuseid teevad 
ning info töötajatelt ja tööta-
jate esindajatelt ei pea tööand-
jani jõudmiseks läbima keeru-
kat hierarhiat, mis nii mõnigi 
kord võib infot liialt filtreerida 
ja moonutada ning mõistlikku 
dialoogi pärssida. 

Turvatehnikadivisjoni usal-
dusisik Aleksandr Jegorov 
leiab, et nii suure ettevõtte pu-
hul nagu G4S, on töönõuko-
gu väga vajalik töövorm, mille 
suurim pluss on otsene suht-
lus juhtkonnaga. „Ümarlaua 
taga saab kiire ja otsekohese 
ülevaate ettevõtte arengu-
test; erinevad üksused saavad 
rääkida oma muredest, saa-
des neile vastused kas kohe-
selt või kindlalt kokkulepitud 
aja jooksul. Kuigi enamik kü-
simusi saab lahendatud töö-
taja-juhi tasandil, on siiski ka 

neid olukordi, kus usaldussiku 
ja töönõukogu peavad täitma 
vahendaja-lepitaja rolli.“

Mõlemad ASi Ühisteenused 
töötajate usaldusisikud - Tai-
vo Kübarsepp ja Siiri Sonk 
tõdevad, et töönõukogu on 
hea võimalus tööalaste pin-
gete maha võtmiseks ja kü-
simustele vastuse saamiseks. 
„On positiivne, et töönõuko-
gus on alati arutatule järgne-
nud mingid konkreetsed te-
gevused või meetmed,“ leiab 
Siiri Sonk. Taivo Kübarsepa 
sõnul seisneb Töönõukogu 
väärtus eelkõige võimaluses 
saada ülevaadet ettevõtte tule-

vikuplaanidest ning seda juh-
tidega otse suheldes. 

Tööd jätkub
Aastate lõikes on Töönõukogus 
arutatud küsimused olnud vä-
ga erinevad. Need on puudu-
tanud nii üldist töökorraldust, 
palka, vormirõivastust, töö-
keskkonna kitsaskohti, kuid 
leidnud tee ka individuaalse-
te muredeni välja. Tööpuudust 
Töönõukogul  karta pole – kü-
simusi ja lahendamist vajavaid 
olukordi on suures ettevõttes 
alati – ning just selleks on meil 
usaldusisikud ja  Töönõukogu 
loodud. 

Töönõukogu TÄIDAB 
TÖÖMUREDE POLIKLIINIKU ROLLI

Ille Einmann

Personalidivisjoni 
direktor

22. oktoobril autasustati Tal-
linnas Viru Sokos hotellis III 
kvartali parimaid turvatööta-
jaid. Tänusõnadele järgnes eks-
kursioon KGB muuseumisse, 
kus tutvuti Nõukogude Liidu-
aegse valve- ja luuretehnikaga. 

Aitäh teile tubli töö eest! 

Lääne piirkond
Ilve Põntson 
Artjom Klimov 
Elmar-Leonhard Kitsel

Lõuna piirkond 
Merike Peterson 
Enno Ottis 
Maike Seene
 
Ida piirkond 
Herbert Liiv 
Svetlana Kruusamäe 
Alexander Semenov

Kaubandusobjektide osakond 
Marika Laidvee 
Madis Heinoja 
Stanislav Kudrjašov

Esindusobjektide osakond 
Kalev Asula 

Leian, et minu objekti töö- ja olmetingimused võiksid paremad 
olla, eelkõige häirib nõrk valgus dokumentide täitmise kohas 
ning välja võiks vahetada ka objektil kasutuses olev köögitehni-
ka. Mida peaksin tegema, et asjad paremaks saaks?

Esimese võimalusena peaks rääkima oma otsese juhiga ehk siis tur-
vajuhiga, samuti võib pöörduda oma usaldusisiku või töökeskkon-
naspetsialisti poole. Kui küsimuse esitajaks on valvedivisjoni töötaja, 
siis soovitame võtta ühendust oma osakonna usaldusisikuga, kes kü-
lastab objekti, tutvub olukorraga ning aitab leida lahenduse. Mehi-
tatud valves töötavad paljud meie inimesed kliendi töökeskkonnas. 
Seega panustada tuleb kõigil. G4Si roll on siinjuures kliendiga läbi-
rääkimiste pidamine vajaliku töökeskkonna tagamiseks.
Usaldusisikud jälgivad,  et töötajatele oleks loodud seadusega ette-
nähtud töötingimused ja ei rikutaks muid õigusi. Vajadusel aitavad 
usaldusisikud organiseerida objektidele tööolmeks vajalikke vahen-
deid nagu kohviaparaate, mikrolaineahjusid, radiaatoreid, toole – ja 
muu vajaliku, mis muudab töö tegemist mugavamaks.  Tihti on küsi-
musi ületundide, graafikute koostamise, söögipauside ja palga ning 
õiguste vallas – ka nende osas saab nõu ja abi oma usaldusisikult.
Usaldusisikute ja töökeskkonnaspetsialisti kontaktid on leitavad G4Si 
siseveebist: http://net.g4s.ee
Julget küsimist!

III kvartali parimad turvatöötajad

küsimus-VASTUS

Siim Hüvenen 
Ülo Randaru

Logistikaobjektide osakond 
Katrin Kann 

Olav Valter 
Pjotr Matsuhha

Juhtimiskeskus 
Rein Lindoja 
Aivar Jõgisoo

Teeninduskeskus 
Sander Peäske
 
Sularahadivisjon 
Peeter Enok
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„Kogu hinnatõusust saa-
dud tulu on otse palkadesse 
pandud,“ ütleb valvedivisjoni 
direktor Villu Õun läbi aasta 
kestnud tegevuste kohta. Ta 
tunnistab, et hinnatõusukõ-
nelused on tänavuses turusi-
tuatsioonis olnud keerulised. 
„Kuid mul on hea meel, et 
üha enam on neid kliente, 
kes sellega on nõus kaasa tu-
lema, teadvustades, et vastasel 
korral ei ole teenusepakkujal 
enam võimalik leida usaldus-
väärset ja kvalifitseeritud töö-
jõudu,“ ütles Õun.

Tema sõnul on juba prae-
gu hinnatõusude tulemusel 
50% turvatöötajaskonnast 
tulevaks aastaks garanteeri-
tud tuntav palgatõus. „Ja loo-
mulikult töötame selle nimel 
edasi, et see number oleks 
100%,“ kinnitab Õun, lisades, 
et näiteks tõuseb juba det-
sembrist kümmekonna prot-
sendi jagu Põhja piirkonna 
patrullekipaažide turvatööta-
jate põhipalk. 

Odavusega seotud risk
Hinnatõusuga tuli kaasa näi-
taks ka üks suuremaid Eestis 
tegutsevaid logistikaettevõt-
teid DB Schenker Estonia. G4Si 
mehitatud valve postide üles-
andeks on Schenkeri territoo-
riumil patrullida ja teostada lä-
bipääsukontrolli, tagades samal 

Rahvusvahelises logistikaette-
võttes usaldatakse ühe inime-
se hoole alla tihti väga suuri 
väärtusi, seetõttu peavad töö-
tajad olema lojaalsed ja moti-
veeritud,“ ütles DB Schenker 
Estonia tegevdirektor Meelis 
Arumeel. „Turvateenusega on 
samasugused lood – ma pean 
usaldama ettevõtet, millele 
oma vara valvata annan. Ta-
han kindel olla, et minu tee-
nuseosutaja on jätkusuutlik ja 
edukas ettevõtja.“ Just seetõt-
tu on mehitatud valve teenuse 
hinnatõus praeguses ajas Aru-
meele sõnul mõistetav. 

Arumeele sõnul seab liiga 
odav hind tõsise kahtluse al-
la teenuse kvaliteedi: „Töö-
andjana oskan arvutada, mi-
da makstava teenustasu eest 

G4S on kindel liider
Villu Õun toonitas, et G4Si 
juhtkond peab turvatöötajate 
palga tõstmist jätkuvalt väga 
oluliseks – kuna motiveeritud 
tööjõud on meie teenusekvali-
teedi alustala. „Mul on kum-
mastav lugeda lehest mõne 
konkurendi väljaütlemisi, kes 
väidab, et turvatöötaja palga 
küsimus on teisejärguline,“ 
ütles Õun. „Palgatõus saab 
tulla hinnatõusu arvelt – kõr-
gem hind võimaldab maks-
ta paremat palka.  Seetõttu 
on ka selge, et ettevõttel, kel-
le konkurentsieeliseks on vaid 
nn säästuhinna pakkumine, ei 
olegi võimalik palkadele tähe-
lepanu pöörata.“ 

G4S Eesti mehitatud valve 
portfell liigub turuga ühes rüt-
mis ja püsib tänavu kindlasti 
samas suurusjärgus kui mul-
lu, prognoosib Õun. Valvedi-
visjoni juht tõi esile, et ehkki 
oleme tänavu kaotanud mõne 
suurema kliendi, on need ob-
jektid läinud konkurendile üle 
20-30% madalamate hindade-
ga, mis iseenesest mõjub turgu 
pärssivalt, mitte kasvatavalt. 
„Meie oleme oma mehitatud 
valve juurdemüügi eelarvet, 
teisisõnu aasta alguses võetud 
eesmärke, praeguse seisuga 
täitnud ligi 300protsendiliselt 
– see on meie turuliidri posit-
siooni selgelt kindlustav tule-
mus,“ ütles Villu Õun. 

Andres Lember

Hinnatõus LÄHEB PALGAKS
Ajal, kui turvaturul on juba üle aasta käinud terav hin-
nasõda, on G4Si valvedivisjon pidanud raskeid läbi-
rääkimisi, et saavutada mehitatud valve hinnatõusu, 
mis on professionaalse turvatöötajaskonna hoidmi-
sel ja jätkuvalt kvaliteetse teenuse tagamisel kriitili-
se tähtsusega.

Jevgeni Šljahhovi sõnul nõuab töö Schenkeri objektil turvatöötajalt 100% tähelepanu – ööpäeva jooksul läbib ettevõtte pääsla üle 1000 veoki.

 Meelis Arumeel: „Teenuse hinnaga 
toimetuleku piiril balansseeriv turva-     
   ettevõtja on pigem riske suurendav 
       kui kaitsev faktor.“ 

ajal ka pääslat läbivate veoste ka-
jastamise ettevõtte rahvusvahe-
lises veoste jälgimise süsteemis. 

„Ettevõtjana olen harjunud 
arvestama erinevate riskidega. 

saan, ja leian, et teenuse hin-
naga toimetuleku piiril ba-
lansseeriv turvaettevõtja on 
pigem riske suurendav kui 
kaitsev faktor.“ 

lennuJAAM

TÖÖRAHULOLU KÜSITLUS TALLINNA LENNUJAAMAS – 
KÕIGE PAREMAD ON TÖÖKAASLASED 

Oleme ettevõttes erinevaid rahuloluuuringuid läbi viinud juba 
aastaid ja ikka sellepärast, et saada mitmekülgset informatsioo-
ni töötajate ootuste, hoiakute, ettevõtte plusside-miinuste kohta. 
Teades töötajate rahulolu, saavad ettevõtte erinevate tasandite 
juhid täpsemini langetada juhtimisotsuseid.

Viimase sellise töörahulolu küsitluse viisime läbi selle aasta suvel 
G4Si Tallinna Lennujaama meeskonna hulgas. Küsisime töötaja-
telt nende arvamust  töö ja töökeskkonna, motivatsiooni, juhtide, 
kaastöötajate ja sellel aastal esmakordselt ka kliendi kohta. Oma 
arvamust said töötajad avaldada numbrilise hinnanguna (5 palli 
süsteemis) ja vabas vormis ettepanekutena. Rahulolu-uuring oli 
vabatahtlik ja loomulikult anonüümne. 

Küsitlusankeedile vastas 42% töötajatest. Üldiseks rahuloluhin-
deks kujunes 3,62, mis võrreldes eelmise küsitlusega ei tõusnud 
aga ka ei langenud.

Meeldivad meeskond ja juhid

Hea meel on märkida, et kõige rohkem on töötajad rahul oma 
meeskonnaga ja otseste juhtidega. Samuti ollakse väga rahul, et 
kliendi (Tallinna Lennujaam) töötajad suhtuvad meie tegemistes-
se ja inimestesse hästi, vaid 5% meie turvatöötajatest on vastupi-
disel arvamusel.

Enim valmistab töötajatele muret töötasu ja töökoormuse/vastu-
tuse suhe. Töötajate arvates on kindlasti vaja parandada tööko-
ha olmetingimusi. Samuti soovisid töötajad, et toimuks rohkem 
ühisüritusi, et oleksid paremad võimalused tasemete tõstmiseks, 
et lisatasude süsteem oleks motiveerivam, et läbi tunnustamise 
näidataks üles suuremat hoolimist töötajatesse.

Mitmed töötajad kurtsid vähese info kättesaadavuse üle, kuid kü-
sitlusest selgub, et vaid 30% vastanutest kasutab aktiivselt meie 
siseveebi /net.g4s.ee/. 

Vastuseankeetides esitasid töötajad palju asjalikke ettepanekuid 
ja kommentaare. Nendest otsustajatele on olnud suur abi järgne-
vate tööplaanide koostamisel. 

Tänan kõiki küsitluses osalenud töötajaid – oma hinnangutega 
näitate, et hoolite oma töökoha ja ettevõtte käekäigust!

Järgmine, siis juba kõikide ettevõtte töötajate  töörahulolu küsit-
lus, toimub 2013. aasta kevadel. 

Valdur Peebo
Valvedivisjoni personalijuht

§	 Suhtlemine erinevate inimestega ja eri rah-
vuste esindajatega. Samuti annab suhtle-
mine erineva intelligentsuse tasemega ini-
mestega esinemisjulguse.

§	 Kollektiiv – palju toredaid inimesi. Võimalus 
tutvuda paljude inimestega G4Si väliselt. 
Kindel tasu ja töökoht, sest lennundus kui 
selline ei kao kuhugi.

§	 Sobiv-paindlik graafik, vahetusevanemad 
püüavad arvestada soovidega. 

§	 Lennujaam on minu elu!

§	 Skandaalsed reisijad ja kolleegid, kes ei os-
ka või ei taha korralikult oma tööd teha.

§	 Töötasu tase - mida rohkem töötunde, seda 
suurem tasu, mida rohkem töötunde, seda 
vähem aega tervise tugevdamisega tegele-
miseks.

§	 Rohkem positiivsust, ka parimate väljatoo-
misel, rohkem edulugusid, kriitikat oskab 
teha igaüks.
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Kristiine turvatöötajaid küsi-
muste ja fotoaparaadiga tülita-
ma minnes ei osanud ma suurt 
muud oodata, kui et vahva saab 
olema vormis ringi patseerida. 
Veel oli mulle meeltmööda, et 

minu tähelepanu hõlmasid es-
majärjekorras sellised elulised 
nüansid nagu „milliseid kingi 
ma võin vormiga kanda“, „kus 
need pagunid veel käivad“ ja 
„kust ma turvaruumi leian“. Ar-
van, et päriselt uue töötajana 
oleks mul samad küsimused ja 
annan endale andeks, et kohe 
sügavamate turvatööd puudu-
tavate küsimusteni ei jõudnud. 

Käärime käised üles
Alles kohapeal hakkasin mõist-
ma, et pole see turvatöö sugugi 

nii lihtne, et käin ja turvan. Kui 
üritasin selgust saada selles, 
kuidas nii Marika kui Stanis-
lav suudavad korraga jälgida 6 
erinevat monitori, vahetades 
neis pilte 16 erinevast kaame-
rast ning kruttides igat kaa-
merat veel 5-9 erineva nurga 
alla – kõike seda ühe pisikese 
nuppe täis puldi abil –, kippu-
sin kahtlust avaldama, et ega 
see inimvõimetele kohane asi 
küll olla ei saa.

Sain läbi oma külaskäigu 
valgustatud selles osas, et sõna 
turvatöötaja võib endas pei-

töövarjuna neil sabas käies sain 
võimaluse tuttavaks saada meie 
inimestest ka nendega, kelle nä-
gusid kontoris ei kohta. 

Uut ametit proovides ei 
pannud ma endale pahaks, et 

Turvatöötajate töövarjuna kaubanduses:         JULGUS, VAIST JA TÄHELEPANELIKKUS
Selleks hetkeks kui 10 aastat G4Sis töötanud vahetu-
se vanem Martiina mulle rõõmsasti aga veendunult 
teatas, et ta ei kujutaks end ettegi muud tööd tege-
mas ja talle tohutult meeldib tema amet, olin ma ju-
ba aimama hakanud, miks see nii võib olla.

ta ootamatult erinevaid üles-
andeid. Näiteks varjub Pris-
mas selle ametinimetuse taha 
ka Natalja, kes sisuliselt teeb 
vastutusrikast ja täpsust nõud-
vat laohalduri tööd. Paberima-
jandus, mida peab täitma, kui 
keegi „lennukasse“ (ruumi, 
kus pikanäpumehed politseid 
ootavad) pannakse, võtab sa-
muti silme eest kirjuks. 

Seevastu ei reeda mind võõ-
rustavate turvatöötajate olek 
vähegi seda, mis keerukusi 
nende töö endas hõlmab. Nii 
kui julgen avaldada arvamust, 

et mõni asi on keeruline, rea-
geeritakse sellele naeratades  – 
„pole see nii hull midagi“. 

Kuidas mitte kahtlane näida?
Kui varem varastasid kaup-
lusest pigem eluheidikud ja 
narkomaanid, siis praegu 
pistavad kaupa korvi asemel 
põue täiesti tavalised inime-
sed, märgivad turvatöötajad. 
Kindlaid tundemärke, mille 
järgi kedagi kahtlaseks pida-
da või mitte, ei oska nad esi-
algu välja tuua. Ütlevad kui 

„Unustasin maksta“: enim kohatav vargatüüp, levib kõikjal ning 
kõikides vanuse- ja sookategooriates. Enamasti unustab „unustaja“ 
maksta teiste toodete kõrval mõne väiksema asja eest, mis valdavas 
osas kipub ununema kas taskusse või kotti. Unustatut avastades teeb 
„unustaja“ üllatusest suured silmad ning enamasti lubab kogemata 
unustatud toote eest maksta. 

„Tagurpidi Kristus“: kui Jeesus Kristus üllatas oma jüngreid, toites 
viie leiva ja paari kalaga tuhandeid inimesi, siis uue aja vargad üllata-
vad kassiire ja turvatöötajaid oskusega kaaluda lahtiselt pakutavaid 
tooteid tegelikust kaalust kergemaks. Kavala plaani õnnestumisel 
saaks kaaluga müüdavatest pirukatest, kommidest või puuviljadest 
(mis hinnasildi järgi kaaluvad õige vähe) söönuks mehine seltskond. 

„Püromaanid“: tulekummardajatest püromaanid usuvad tule pu-
hastavasse ja vabastavasse jõusse, mistõttu kannavad alati kaasas 
välgumihklit, mille abil vabastavad kaupu ahistavatest turvaelemen-
tidest. 

„Sildistajad“: siltide vahetamist harrastavad petturid eelistavad te-
gutseda suurte allahindluskampaaniate ajal lootuses, et suurenenud 
töökoor-
musega kassiirid ei pane tähelegi, et ühtäkki said Hugo Bossi teksad 
endale Sangari hinnasildi. Kuna suur osa „sildistajatest“ on hingelt 
kas tehnikud või aednikud, võib nende taskutest leida nii aiakääre kui 
näpitsaid.

„Proovikabiini skeemitajad“: see petturite tüüp kipub ületäht-
sustama proovikabiinide kaitsvat jõudu uskudes, et kaitsvate sein-
te vahel toime pandud pettus jääbki avastamata. Kõige sagedamini 
kasutavad “skeemitajad” proovikabiine alkohoolsete jookide ümber-
valamiseks – selleks kasutatakse nii kaasavõetud tühja taarat kui ka 
kauplusest võetud soodsama hinnaga karastusjookide pudeleid. 

Poevaraste tüübid: "skeemitajad", "sportlased" ja "meedikud"
„Sportlased“: sportlase tunneb ära mahuka spordikoti järgi, millesse 
kogutakse kosmeetikatooteid, riideid ning muid kergesti realiseeri-
tavaid tooteid. Põgenedes varguse avastanud turvatöötajate eest 
võib „sportlane“ arendada sellise kiiruse, mis paneks Usain Bolti kah-
vatuma, mistõttu hüütakse seda liiki vargaid ka „sprinteriteks“. 

„Kärsitud maiustajad“: on kassajärjekordade põhimõttelised vih-
kajad, kes suurest vihast järjekordade vastu hävitavad meelepärased 
söögid-joogid veel enne kassani jõudmist. Oma tegude vabanduseks 
toovad nad reeglina nälja, janu ja mõistagi liiga pikad järjekorrad.

„Meedikud“: reeglina tunneb neid ära eksinud pilgu ning kaootilise 
liikumistrajektoori järgi. Erinevalt meeleheitel koduperenaistest, kelle 
ostuloogika võib vahel samuti ettearvamatu olla, tunneb pikanäpust 
„meediku“ ära taskus oleva süstla järgi. „Meedikud“ eelistavad varasta-
da kergelt realiseeritavaid tooteid, mida plaani õnnestumise korral va-
hetatakse uue süstladoosi vastu. Ikkagi meedikud.

„Peituse mängijad“: on keskmisest poevargast veidi kõrgema IQ-
tasemega, vähemalt nad ise arvavad nii. Kuna peitust on üksi võimatu 
mängida, toimetavad seda tüüpi vargad alati kambakesi. Ülesanded 
on ära jagatud: sel ajal kui üks peidab väljavalitud toote ära ning 
tõmbab seejärel endale turvatöötajate tähelepanu, üritab teine too-
tega märkamatult kauplusest lahkuda. Lustlikud peitusmängud pak-
uvad rõõmu ka turvatöötajatele, kes jälgides mänguilu videokaamer-
ate abil, saavad lihvida oma professionaalseid oskusi. 

Kaubandusobjektide grupp

poevaraste VÄLIMÄÄRAJA
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Seda ei tasu turvatöötajate eest ära joostes loota, 
et neil oleks mõni piir, mille ületamisel tagaajamine   
  katki jäetakse. Järele joostakse ikka nii kaua kui vaja
        ja jaksu on. Ka seeliku ja kontsadega.

Turvatöötajate töövarjuna kaubanduses:         JULGUS, VAIST JA TÄHELEPANELIKKUS
ühest suust, et see on sise-
tunde ja kogemuse asi, keda 
terasemalt jälgida. 

Stanislav, kes on kolleegide 
sõnul eriti osav vargapüüdja, 
ütleb, et tema näiteks jälgib, 
kui kosmeetikatoodetest võe-
takse riiulilt mitu täpselt ühe-
sugust asja. See strateegia on 
tal korduvalt vilja kandnud.

Noh, ja kui inimene ikka 
läheb täis toidukorviga proo-
vikabiini ja võtab sinna ain-
sa riietusesemena kaasa paari 
sokke, siis on see pehmelt öel-
des kahtlane. 

Võidakse ka solvuda
Palve peale oma koti/taskute 
sisu ette näidata, saavad kõi-
ge sagedamini kurjaks va-
nemaealised inimesed ning 
need, kellel tõesti on mida-
gi varjata. Tihtipeale võtavad 
inimesed seda palvet isikliku 
solvanguna ning vaatamata 
turvatöötaja viisakale pöör-
dumisele ning vabandustele, 
lähevad ikkagi esimese asja-
na kaebust kirjutama, mõist-
mata, et inimesed teevad 
lihtsalt enda tööd ning kui 
kedagi kontrollitakse, on sel-

riietuses pätte taga ajada saab. 
Martiina ütleb sellegi koh-
ta, et see pole keeruline, kuid 
ma siiski arvan, et asi on tema 
positiivses suhtumises. Seda, 
et Martiina oma tööd armas-
tab, pole varjutanud ka juh-
tum, kui ta täismehelt lõua-
haagi sai.

Seda ei tasu turvatöötajate 
eest ära joostes loota, et neil 
oleks mõni piir, mille ületami-
sel tagaajamine katki jäetakse. 
Järele joostakse ikka nii kaua 
kui vaja ja jaksu on. Ka seeliku 
ja kontsadega.

Hoolimata sellest, et mi-
nu tolle päeva kolleegid oma 
ülesannetesse nii positiivselt 
suhtuvad, jään oma arvamu-
se juurde, et see töö nõuab eri-
liselt häid närve, suurepärast 
tähelepanu ja võimet inimes-
tes jätkuvalt head näha. 

Tundub, et neile, kes oma 
tööd armastavad, ongi omane 
kaks asja – nad on ise sõbrali-
kud ja usaldusväärsed inime-
sed ning neil on vedanud, et 
neid ümbritsevad samasugu-
sed kolleegid. 

Ande Etti

lel mingi põhjus – mõni kaht-
lane liigutus, mille inimene 
müügisaalis võib-olla enda 
teadmata tegi.

Kergelt ei pääse
End vormiseelikus mitte just 
väga sportlikult tundes uu-
rin Martiinalt, kuidas sellises 

•	 Kord sattusid turvatöö-
tajate kontrolli korraga ema ja 
kärus olev laps. Ema küsitlemi-
se peale tõmbus ka lapse nägu 
krimpsu ning pisar silmas tun-
nistas ta üles: „Mina unustasin 
ka pulgakommi taskusse!“. Kui 
ema talle seletas „Ära muretse, 
me pole midagi valesti teinud, 
me lihtsalt unustasime,“ teatas 
laps „Aga emme, sa unustasid 
ju Selveris ka…“.

•	 Kord jälgis Marika moni-
toridelt üht kahtlaselt käituvat 
naisterahvast järjest 3h. Ühel 
hetkel sattus naisega samas-
se kaadrisse ka meesterahvas, 
kes hakkas äkitselt hoogsalt 
kalastustarbeid suure musta 
kandekoti sisse toppima. Kas-
sas võeti rajalt maha lõpuks 
nii too mees kui ka naine, kes 
oli selle 3h jooksul sisse veh-
kinud toidukaupa.

•	 Kui mainisin hiljuti mee-
dias kuulsust kogunud mees-
terahvast, kes harrastab kaup-
lustes lausa riiulite vahel 
alkoholipudelite kõrist alla 

JUHTUMISED ehk 
„Turvatöötajad on kõike näinud“

kallamist, hüüatasid vahetu-
se vanem Martiina ja monito-
re jälgiv Marika äratundmist 
täis häältega ühest suust „Ah 
Maks!“ . Temaga  liigagi tihti 
kokku puutuvad naised mär-
kisid, et kui varem oli Mak-
si valik Põltsamaa vein, siis 
nüüd on ta viinale üle läinud. 
Traditsiooniliselt jääb Maks 
turvaruumis magama ning 
kuna tema enda sõnul põeb ta 
diabeeti, siis sageli lõppevad 
tema poekülastused hoopiski 
kiirabi saabumisega. Kord olla 
Maks supermarketist kiirabi-
ga ära viidud ning niipea kui 
ta arstide valve alt pääses, ju-
ba samal õhtul, oli ta poes ta-
gasi viimas läbi endale omast 
degusteerimist.

•	 Eelmise nädala video-
salvestiselt nägin, kuidas üks 
mees suutis oma käitumisega 
veine degusteerimiseks pak-
kuva neiu nutma ajada. Ni-
melt võttis too mees leti ees 
koha sisse, tühjendas esiteks 
kõik valmis valatud veinitop-
sikesed ning seejärel jätkas 

„maitsmist“ valades endale ise 
laual olevatest pudelitest mär-
jukest. Kui turvatöötajad saa-
busid, ei olnud mees sugugi 
valmis nendega kaasa mine-
ma ning tema rabelemise tu-
lemusena kukkus riiulil olnud 
pudel kildudeks. 

•	 Pole ilmselt saladus, et 
teinekord peidetakse varasta-
tud kraami ka intiimsetesse 
kehapiirkodadesse. Rekord-
arv ripsmetušše näiteks, mis 
üks naisterahvas sel moel va-
rastada püüdis, on 6 tk. 

•	 Loomulikult on hüper-
marketitel ka püsikülastajaid, 
kes naudivad kosmeetikaosa-
konna testrite kasutamist. Näi-
teks käib üks härra sageli oma 
kulme ja vuntse värvimas ning 
turvatöötajatele tuttav proua 
piserdab endale igal hommikul 
testrist parfüümi peale. 

Kaubandusobjektide turvatöötajate
 tähelepanekud pani kirja 

Ande Etti

EBAÕNNESTUNUD KÜTUSEVARGUS

Ööl vastu 14. novembrit laekus G4Si juhtimiskes-
kusesse Tallinnast Viadukti tänavalt häire, mille si-
suks oli hoiatus kiirest kütusetaseme langusest 
jälgimisseadmetega varustatud ekskavaatori kü-
tusepaagist. Mõne minutiga kohale saabunud 
patrullekipaaž teatas juhtimiskeskusele, et ekska-
vaatori kütusepaagi kork on lõhutud ning paagist 
ulatub välja voolik. Koer võttis esialgu jälje üles, 
kuid kaotas eemal Filtri teel sõjaväekalmistu juu-
res sõiduteel. Turvatöötajatel oli rohkem õnne – 
piirkonna läbikammimisel leidsid nad 6 kanistrit, 
kus kokku oli ligi 90 liitrit kütust. Kliendi jaoks piir-
dus kahju vaid lõhutud korgiga. 

 
SALAPÄRASE PUDELI LUGU

15. oktoobri pärastlõunal väisas ühte Tartu kau-
bandusettevõtet joviaalses tujus nelik: kuni kaks 
mehepoega tutvusid alkoholi- ja kosmeetika osa-
kondade sortimendiga, tegid nende kaaslannad 
aega parajaks kassade juures. Lärmakaid mehi 
kõrvalt jälginud turvatöötaja märkas, kuidas üks 
meestest pani väiksema pudeli põue, peale seda 
suundusid mehed kassasse. Kui alkoholipudelid 
olid juba kassalindile laotud, kukkus ühe mehe 

elust ENESEST

põuest põrandale veel üks väiksemat sorti pudel. 
Mehi jälginud turvatöötajad kutsusid nad turva-
kontrolli – selgitamaks välja kildudeks lennanud
pudeli päritolu. 
Turvatöötajate ettepanek vallandas meestes pa-
hameeletormi – üks neist hakkas ropendama ja 
taskute sisu otse kassa ees põrandale loopima, 
teine mees üritas jätta muljet, et näeb enda kam-
raadi esimest korda elus. Vali sõnelus tõi sõjatand-
rile uusi vägesid – mehi kassade juures oodanud 
naised tulid samuti aru pärima, mis toimub. Lõ-
puks otsustas ärritunud seltskond, et „kuna mehed 
pole midagi võtnud, ei ole põhjust ka turvakontrolli 
karta“ ning kaks meest suundusid turvaruumi. Edas-
pidise meeste meeleolu muutuse põhjusi tuleb ilm-
selt otsida ohtralt tarbitud alkoholist. Turvaruumis 
hakkasid mehed riideid seljast kiskuma ning neid 
põrandale loopima, kogu tegevust saatis kaasa vali 
sõim ja roppused. Suur oli samal ajal ruumi astunud 
meeste sõbranna üllatus, kes avanenud pilti nähes 
soovis kohemaid sellele selgitusi saada. Paraku eesti 
keeles antud seletusest vene keelt kõnelenud naise-
le ei piisanud ning kogu seltskond sumises nagu äre-
vaks aetud mesilasparv. Rahu saabus koos kahe pat-
rullekipaaži ja politsei tulekuga – mõlemad mehed 
ning üks nende sõbrannadest viidi kainenema. Vi-
deosalvestite analüüs näitas, et kassa juures põuest 
kukkunud salapäraseks pudeliks osutus parfüümi-
osakonnast näpatud lõhnatester.

Kaubanduses veedetud tööpäeva mahtus kuhjaga tegemisi ja uusi teadmisi - vahetuse lõpuks vajasid puhkust nii pea kui jalad.
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K aheksa kuud tagasi lii-
tus G4Si juhtimisladvi-
kuga Eesti tugevamaid 

nais-tippjuhte Ene Raja – alg-
selt klienditeenindusreformi 
konsultandi ja mootorina ning 
mõned kuud hiljem asus ta juh-
tima G4Si uut üksust – kliendi-
teenindusdivisjoni. Enne turva-
sektorisse tulekut hoidis hapra 
olekuga naine raudses haardes 
Tele2 ja SEB Panga klienditee-
nindust. Ajakiri „Director“ on 
teda tituleerinud „säravaima 
karjääriga eestlannaks“ ning  
ilmselt ei ole midagi üllatavat 
selles, et toksides Google´i ot-
singusse märksõna „naistipp-
juht“, saad vastuseks esimeste 
valikute seas Ene Raja nime. 

Kas mäletad, millisena 
nägid G4Si enne ettevõttes-
se tulekut? Kas pilt „väljast“  
oli sama, mida näed nüüd – 
Tammsaare tee 25 keskmises 
tiivas asuvast kabinetist?

Pean ausalt tunnistama, et 
minu varasem kokkupuude 
turvasektoriga oli minimaal-
ne. G4Si kuvand on pigem jõu-
struktuuridele sarnane: suur 
ja jõuline. Seega, kui lõin enda 
konsultatsioonifirma ning esi-
meste klientide hulgas oli G4Si-
suurune ettevõte, tundsin head 
meelt nii väärika kliendi üle.

Hiljuti tabasin end mõt-
telt, et tunnen end G4Sis vä-

ga hästi: mulle meeldib, et as-
jad toimivad, minu ümber on 
inimesed, kellel on huvi teha 
midagi teistmoodi ning al-
gatada protsesse, mis viivad 
kogu ettevõtet edasi. See on 
väga võimas tunne, kui sind 

mat tulemust.  See motiveerib 
mind kõige enam. 

Oled sõbralikku ja kaasava 
juhtimisstiili pooldaja, kas 
G4Sis saab sellega oma ideed 
maksma panna? 

Ma ei saakski töötada ette-
võttes, kus poleks ruumi selli-
sele lähenemisele. Kõik algab 
ettevõtte juhist ja tema juhti-
misstiilist, sest need kandu-
vad edasi ka töötajate hoia-
kutesse ning määravad ka 
suhteid kollektiivis.

Klienditeenindusdivisjoni 
juhi ametit vastu võttes ütle-
sid, et klient peab tajuma, et 
G4S on „rohkem, kui lihtsalt 
turvafirma“ – mida Sa selle 
all mõtled?

Suheldes G4Siga, peab 
klient kogema ettevõtte ole-

See on väga võimas tunne, 
kui sind ümbritsevad uudis-
himulikud inimesed, kes 
 jagavad sinuga samu mõtteid.

ümbritsevad uudishimulikud 
inimesed, kes jagavad sinu-
ga samu mõtteid. Kokkuvõt-
valt – kui varem nägin G4Sis 
head klienti, siis nüüd olen 
osa selle meeskonnast. Ma 
pole kunagi kuulnud meie 
inimesi ütlemas: „see pole 
võimalik“ – ükskõik, mis ta-
sandil, ükskõik, kui koorma-
tud nad parajasti poleks. Selli-
ne suhtumine väärib imetlust.  
Tunnen, et mul on väga veda-
nud oma meeskonnaga. Näen 
väga selgelt nii nende kui kõi-
gi G4S juhtide lojaalsust et-
tevõttele ja soovi luua pare-

must ja suuri võimalusi. Ka 
väikese küsimuse lahendami-
sega peab kaasnema kogemus, 
mis aitab mõista, et me aitame 
inimestel oma elu üle kontrol-
li hoida. Praegu näeb klient 
vaid pisikest osa mäetipust, 
see, kui suurt väärtust me te-
gelikult tema ja kogu ühis-
konna jaoks loome, peab sel-
gemalt välja joonistuma. Üks 
viis terviklikuma pildi näge-
miseks on kaasaegne ja klien-
disõbralik iseteenindus, mis 
hõlmab kõiki meie teenuseid 
ning mida plaanime klienti-
dele presenteerida järgmise 
aasta suvel. Hind pole kuna-
gi ainus eristav faktor olnud:  
tuleb mõista, et klient ei vali 
kunagi ainult hinnasildi järgi 
– järjest enam loeb positiivne 
kogemus ja usaldus. Seepärast 
ongi nii oluline säilitada hin-
nasõja oludes kvaliteet:  kui 
hinnad on võrdsed, võidab 
see, kes pakub rohkem kui 
lihtsalt turvateenust. 

Kas naisterahval on ker-
gem või raskem karjääri te-
ha? Kui palju erinevad naise 
karjääri väljavaated sellest, 
mida oled kogenud mujal 
maailmas äri juhtides? 

Mind on üllatanud naised, 
kes väidavad, et Eestis on kar-
jääri tegemine imelihtne. Mi-
na leian, et naise jaoks on see 

välisUUDISED

G4S jätkab jõudsalt maail-
ma täpseima töökorraldu-
sega Norra lennujaamas

G4Si järjekordne töövõit 
lennunduse valdkonnas sai jät-
ku Norras, kus võideti konkurss 
Oslo lennujaama turvamiseks. 
G4S turvab Oslo lennujaama 
alates 2008. aastast ning eri-
nevates lõikudes on töös roh-
kem kui 750 turvaspetsialisti. 
Uus leping on sõlmitud kuueks 
aastaks, tehingu kogumaksu-
museks on 520 miljonit nael-
sterlingit. 

Tegeliku töömahu hooma-
miseks viskame põgusa pil-
gu tutvumaks Oslo lennujaa-
maga.

Lennujaam teenindab aas-
tas ligi 21,1 miljonit reisijat 
ja sellise mahu teenindami-
seks ehitatakse praegu lennu-
jaamale laiendust, mis peaks 
aastal 2017 lisama terminali 
pinnale juurde 117  000 ruut-
meetrit. Kogu lennujaama ter-
ritoorium on 13 ruutkilomeet-
rit ja seda kõike valvab G4S. 

Lennujaama turvamisel on 
kaks olulist töölõiku: reisijater-
minali turvamine ja lennueel-
ne reisijate kontroll ning kogu 
lennujaama territooriumi tur-
vamine väljaspool terminali. 
Väga oluline on reisijate kiire 
turvakontroll ja sellega saab 
G4S hästi hakkama. Seda tööd 
on ka tunnustanud AEA ehk 
Euroopa lennufirmade assot-
siatsioon, mis on neljal korral 
nimetanud Oslo lennujaama 
kõige täpsema ja metoodilise-
ma töökorraldusega lennujaa-
maks Euroopas. 

Kiire teenindus
Tervelt 92% lennujaama läbi-
vatest reisijatest teenindatakse 
G4S turvakontrollis viie minu-
ti  või vähema aja jooksul ühe 
reisija kohta. Tuletagem meel-
de, et lennujaama läbib aastas 
21 miljonit reisijat, seega ühes 
kuus ca 1,75 miljonit inimest. 
Võrdluseks võime tuua Tallin-
na lennujaama näitaja, kus aas-
ta jooksul läbib lennujaama 1,9 
miljonit reisijat. 

Oslo lennujaam on võimeli-
ne teenindama ühes tunnis ku-
ni 8000 nii saabuvat kui ahku-
vat reisijat. Ja kogu selle mahu 
teenindamiseks peab G4S val-
mis olema.

Oslo lennujaama direkto-
ri Nic Nielseni sõnul on turva-
lisus ja julgeolek lennujaamas 
ülioluline ning uue lepingu-
ga soovitakse senisest enam 
rakendada jõulisemaid meet-
meid turvalisuse tagamisel. 
Seniselt koostöölt on jätkuvalt 
hea edasi minna ja arendada 
uusi tehnoloogiaid lennundu-
se turvamisel.

Sama meelt on ka G4S Norra 
juht Vidar Berg, kes märgib, et 
uus lepinguperiood annab või-
maluse veelgi paremaks koos-
tööks ja oluline roll selle õn-
nestumisel on G4Si töötajate 
pühendunud ning motiveeri-
tud töö ühes Euroopa parimas 
lennujaamas. 

Välisuudiseid sirvis  
Andres Treimann

KKK: KIIRELT KÕIGEST KÜSIMUSED
Sinu viis akude laadimiseks?
Pean teenindusdisaini blogi.  Teen palju sporti, kulutan sel-
lele täiesti teadlikult aega. Grupitreeningud mulle ei sobi, 
olen tohutu individualist. Suvel on vormihoidmiseks pari-
mad jalgrattasõidud, külmal ajal jõusaal ja suusatamine. 
Olen viimasel neljal suvel käinud rattamatkadel mitmes 
erinevas riigis.
„Säravaima karjääriga eestlanna“ – kuidas suhtud kõ-
lavatesse epiteetidesse?

Ene Raja: INDIVIDUALISTIST 
MEESKONNAMÄNGIJA

suurem väljakutse kui mehe 
jaoks. Toogem näiteid kasvõi 
meie poliitiliselt maastikult: 
kui palju on meie poliitiku-
te hulgas naisi ning milliseid 
sõnavõtte lubatakse oma nais-
kolleegide kohta, kui poliiti-
line võitlus muutub teravaks? 
Tuleb tõdeda, et naisena pead 
sa end rohkem tõestama 
ka siis, kui ületad Eesti pii-
ri. Põhja-Euroopa riikides ei 
paista selline vahe tegemine 
ehk nii silma. Lõuna-Euroo-
pas on juhtimistasandil naisi 
vähe, kuid teravamalt tajusin 
„naiseks olemise võlu ja va-
lu“ Horvaatias, kus tuli kok-
kulepeteni jõudmiseks mitte 
just harva võtta läbirääkimis-
te laua taha kaasa „tõsiselt-
võetavam“ meeskolleeg. Pean 
siiski lisama, et kõikides rii-
kides, kus olen töötanud, ka 
Horvaatiast, olen saanud en-
dale toredaid kolleege, kellega 
suhtlen tänaseni.  

Räägime tänapäeva noor-
test? Mis väljavaated neil on, 
kui ees on tegijad juhid?

Olen täiesti kindel, et tä-
nastest kahekümneaastastest 
on sirgumas uut tüüpi juhid. 
Tänapäeva noored on hoopis 
teistsugused: nad on positiiv-
ses mõttes isekad, vabad, ise-
teadlikud ja väga valivad. Nad 
ei sobita end oludesse, nad va-
livad need, mis neile sobivad. 
Jälgin rõõmuga oma 23-aasta-
se tütre sõpru – neis on nii pal-
ju uut! Mõnes mõttes on meie 
lapsed paremas olukorras kui 
meie, nende stardipositsioon 
on teine, sest me pidime roh-
kem mõtlema oma toimetule-
ku peale. Üks oluline joon on 
uuel põlvkonnal veel – nad ta-
juvad end rohkem ühiskonna 
osana ja soovivad ka rohkem 
tagasi anda. Ma väga loodan, 
et on tulemas põlvkond juhte, 
kes on valmis võtma suuremat 
sotsiaalset vastutust, kui seda 
näeb praegusel ärimaastikul.

Kui palju Sa tunned end 
oma tütres ära?

Pean ütlema, et tütar on üks 
mu parimaid sõpru... ning jär-
jest rohkem näen, kui sarna-
sed me tegelikult oleme. Meil 
on samad põhimõtted, üks 
võib vabalt jätkata teise alus-
tatud lauset, side meie vahel 
on peaaegu telepaatiline. Mul 
on hea meel, et ma ei ole pi-
danud teda suunama (toim.: 
Ursula erialaks on ettevõtlus ja 
ärijuhtimine), ta ise valis õp-
pimiseks valdkonna, mis on 
ka mulle südamelähedane ja 
põnev. Muide, mõned teenin-
dusreformis kasutust leidnud 
ideed on pärit tütre bakalau-
reusetööst teadmusjuhtimise 
rakendamisest – Veebitsa si-
sendid näiteks. 

Küsimusi esitas 
Julia Garanža

Mind heidutab, kui mulle pannakse suured nimed külge, 
pigem meeldib mul kuulda, kuidas kiidetakse minu mees-
konda.
Kui palju usaldad enda sisetunnet?
Mida vanemaks ma saan, seda rohkem võin oma sisetunnet 
usaldada. Kui kogemuste pagas on piisavalt suur, on ka nen-
de pinnalt tekkiv sisetunne õigem. 
Töö, mida eales teha ei suudaks? 
Mulle ei paku huvi äri, kus kasumlikkuse mootoriks on ini-

meste pahed. Ja eriti hea alluv ma ka pole, hindan iseseis-
vust, mistõttu ilmselt ei suudaks töötada seal, kus pean 
vaid käske täitma. 
Mida hindad inimestes enim?  
Ausust ja otsekohesust, usaldust - ka raskete valikute puhul. 
Optimism on minu jaoks samuti väga oluline väärtus. Mul-
le meeldib, kui inimesed on tolerantsed ning tahavad mõis-
ta teisi, veel mulle meeldib, kui meeskonnas on tunda adre-
naliini: otsused sünnivad kiirelt, asjad lendavad ja kõik sujub. 
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Ene ja tema meeskond (vassakult: Ene Raja,
 Eero Liivandi, Katri Laanela ja Viljar Vallner
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Lõime kodu turvalisuse kal-
kulaatori, kuna kogemus näitab, 
et keskmine Eesti pere ei mõt-
le igapäevaselt kuigi palju oma 
kodu ja lähedaste turvalisusele. 

Mõtlemapanevad küsimused
Sageli hakkame turvalisuse-
le mõtlema kahjuks alles siis, 
kui midagi on juhtunud. Näi-
teks uue kodu soetamisel va-
lime parketti, seinavärvi, van-
nitoasisustust, köögimööblit 
ja diivanit, aga kui palju mõt-
leme kodu turvalisusele? Kui-
das kaitseme kodu tuleõnne-
tuste eest? Kindlasti nõustud, 
et ainult kodukindlustusest ju 
ei piisa, see ei kaitse lähedasi 
tuleõnnetuse korral ega päästa 

nende elu. Kas me valime kõi-
kidesse eluruumidesse suit-
suanduri ning igale korrusele 
tulekustuti ja tulekustutuste-
ki? Või kuidas tagame lähe-
daste turvalisuse siis, kui pa-
hatahtlik sissetungija keset 
ööd meie voodi kõrval sei-
sab? Kas valime sellise kodu-
valve lahenduse, mis võimal-
dab akende-uste valvestamist 
ka kodus olles ajal, mil me 
näiteks magame? Või kas pai-
galdame valvesüsteemi sead-
med ja ühendame need tur-
vafirmaga ka abihoones või 
kortermaja panipaigas? Sageli 
hoitakse just seal hinnalist va-
ra: pere jalgrattaid, suusa- või 
lumelauavarustust, rollerit, 

murutraktorit ja aiatööriis-
tu. Kaitsmata kohas olev va-
ra on aga kurikaela jaoks liht-
ne saak. Kas palume pikemalt 
kodust eemal viibides, et mõ-
ni lähedane meie kodul silma 
peal hoiaks ja aeg-ajalt post-
kasti tühjendaks? Või kus me 
varuvõtit hoiame?

Kodu turvalisuse kalkulaator 
aitabki vastajal mõelda läbi ko-
du turvalisuse teemad ja astuda 
lihtsamaid samme kodu ja lä-
hedaste turvalisuse tõstmiseks. 
Kalkulaatori lõpptulemuseks 
on kõiki vastuseid koondav ko-
du turvalisuse hinnang ning 
turvafirma soovitused.

Huvi ületas ootusi
Nüüd, mil kalkulaatori avalik-
kuse ette toomisest on möö-
das enam kui kuu aega, ta-
hame teha vahekokkuvõtte. 
Kodu turvalisuse kalkulaato-
ri külastatavuse statistika on 
ületanud meie ootused: ühe 
kuu jooksul on kalkulaatorit 

Oktoobri keskel tutvustasime avalikkusele nutikat ko-
du turvalisuse kalkulaatorit, mis toob välja kodu head 
ja vead ning annab lihtsamad soovitused vara ja lähe-
daste tõhusamaks kaitsmiseks.

julged HOOLIDA

„Julged hoolida?“ jõuab iga 
neljanda Facebooki kasuta-
jani Eestis

Nii üllatav kui see sotsiaal-
võrgustike-skeptikutele ka ol-
la võib, on Facebookil on Eestis 
kasutajaid pea 500 000. Eelmi-
sel nädalal jõudis meie lehe si-
su ühel või teisel moel (kas ot-
se meie uudistevoost või läbi 
sõprade) rohkem kui 130  000 
inimeseni. See tähendab, et 
„Julged hoolida?“ lugudega 
puutub kokku iga 4. Facebooki 
kasutav inimene Eestis. 

Neid, kes püsivalt hoolimist, 
turvalist käitumist ja ühiskond-
likku vastutust puudutavaid 
teemasid meie lehelt loevad ja 
kommenteerivad (ehk „fänne“) 
on „Julged hoolida?“ lehel üle 
13 000. Võrdluseks – populaar-
sel telesaatel „Pealtnägija“ on 
fänne 14 500 ringis.

Lehe kaudu püüame ühes-
koos Facebooki kasutajatega 
levitada väärtuseid, mis kaa-
saksid inimesi rohkem kogu-
konna- ja turvalisuse teemade 
tõstatamisse ja lahendamisse 
ning selleks külastame iga kuu 
„Hoolin oma kodukandist!“ et-
tevõtmise raames üht maa-
konda. Oleme läbi käinud juba 
11 maakonda ning detsembri-
kuu on Põlvamaa kuu.

Selleks, et pakkuda inimes-
tele võimalust testida oma 
teadlikkust, oleme välja töö-
tanud „Hoolivusmeetri“ ra-
kenduse. Eelmisel korral said 
Facebooki kasutajad hinnata 
oma teadmisi liiklusohutusest 
ning siis tegi seda täpselt 2300 
inimest.

Novembrikuus on meil uus 
„Hoolivusmeeter“ ning see-
kord keskendub see aitamise 
ja abi otsimise teemadele. Kõik 
huvilised (noh, ikka need, kellel 
Facebooki konto) saavad kat-
setada, kas nad teavad, kuidas 
kõige paremini aidata nii en-
nast kui  teisi. Püüame omalt-
ki poolt abiks olla ning seekord 
on meil auhindadeks SOS Las-
teküla heategevuslikud jõulu-
kaardid.

Kõik „Julged hoolida?“ leh-
te uudistama: https://www.
facebook.com/julgedhoolida!  

Hoolivusmeetri faktid

Septembrikuu liiklusteema-
lises „Hoolivusmeetris“ eksiti 
kõige rohkem küsimusega, 
kuidas ületada jalgrattaga 
ülekäigurada. Üle poolte ar-
vas, et õige on kas ainult ra-
tas käekõrval või ainult sõites 
üle sebra minna. Õige vastus 
on aga, et olenevalt olukor-
rast võib teha nii üht kui teist 
– lihtsalt ratta seljas teed üle-
tades peab arvestama, et rat-
turil ei ole auto suhtes eesõi-
gust.
96,2% vastajatest oli hästi 
selge, et helkurit peab kand-
ma pimedal ajal liigeldes igal 
pool. Seda, kuhu helistada, 
kui on toimunud liiklusõn-
netus, teati samuti hästi, 3% 
vastajatest helistaks siiski 
numbril 911 ja 1% perearsti 
nõuandetelefonil 1220.

Ühe kuu JOOKSUL ON KODU TURVALISUST 
HINNANUD LIGI 22 000 INIMEST

külastanud ligi 22 000 inimest. 
Oma kodu turvariske hindab 
keskmiselt päevas 733 ja tunnis 
30 inimest. Kuu ajaga jagasime 
soovitusi oma vara ja lähedaste 
tõhusamaks kaitsmiseks roh-
kem kui 7000 inimesele. Ühelt 
poolt näitab suur külastatavus 
muret nende elukeskkonna 
turvalisuse pärast, teiselt poolt 
teeb meile rõõmu inimeste val-
midus kodu ja lähedaste kaits-
miseks midagi ette võtta.

Justiitsministeeriumi and-
metel registreeriti 2011. aas-
tal 2792 vargust eluruumist, 
mis oli 12% vähem kui 2010. 
aastal (3169 vargust). Var-
guste arvu vähenemist kinni-
tavad ka Justiitsministeeriu-
mi tellitud küsitluse andmed, 
mille kohaselt langes eluruu-
mist toime pandud vargus-
te ohvriks 5% majapidamis-
test (2010. aastal 6%). Suvilas, 
maakodus või aiamaal toime 
pandud varguse ohvreid oli 
küsitluse kohaselt 2011. aas-

tal 3% (2010. aastal 4%). Elu-
ruumidest varastatakse ees-
kätt sülearvuteid, sularaha 
ja pangakaarte, mobiiltelefo-
ne, kuld ja hõbeesemeid ning 
muid ehteid, fotoaparaate, au-
dio- ja videoseadmeid (sh te-
lerid), kodutehnikat, rõivaid, 
tööriistu, alkoholi, jalgrattaid 
– asju, mida on kerge müüa 
kokkuostjatele või turgudel. 
Võrdluseks näitab 2007. aastal 
(2004−2005. aastate põhjal) 
ilmunud viimane ülemaailm-
ne kriminaalstatistika ohv-
riuuring, milles muuhulgas 
küsitleti varguste kohta elu-
ruumidest, et oma kodus on 
langenud varguse ohvriks vä-
hemalt ühel korral 1,8% kõi-
kidest majapidamistest.

Statistika näitab, et eesti pe-
red on teadlikumad oma kodu 
ja lähedaste turvalisuse tagami-
sel. Oma osa on siin ka järjest 
suureneval turvalahenduste ka-
sutamisel meie kodudes. 

Maarika Haavistu

P idulik vastuvõtt, kus tunnustatakse aasta pari-
maid töötajaid ja antakse üle kontserni teenete-
märke, toimub jaanuaris.  

11. jaanuaril Tallinnas Swissotelli Ballisaalis aset 
leidva ürituse osaks on meelelahutusprogramm, töö-
tajate autasustamisstseremoonia ja buffet’ õhtusöök. 
Erinevalt möödunud aastast saavad üritusele kutsed 
ka käesoleva aasta kvartalite parimad ning klientide 
poolt tunnustatud töötajad. 

Pidulikul üritusel antakse üle auhinnad seitsmes 
kategoorias – parim turvatöötaja, parim turvajuht, 
parim teenindaja, parim müüja, parim tehnik, parim 

Aasta parimate VASTUVÕTT TOIMUB JAANUARIS
rahatöötleja ning parim soprdimees/spordinaine. 
Kandidaate esitlevad juhid 11. detsembril, mil vali-
takse välja kolm enim hääli saanud töötajat. Tradit-
siooniliselt valitakse ka „Aasta tegija“. “Aasta tegija” 
lõpliku valiku teevad kõik kontserni töötajad. Igaüks 
saab anda “Aasta tegija“ kandidaadi poolt ühe hääle 
selleks loodud veebikeskkonnas. Hääletustulemused 
selguvad vahetult enne pidu, tulemused avalikusta-
takse parimate töötajate vastuvõtutseremoonial.

Vastuvõtu kutsed parimatele töötajatele saadetakse 
välja detsembris. Piirkondadest vastuvõtule kustututele 
korraldab ettevõte transpordi üritusele ja koju tagasi. 

Gerly Tuisk
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 Ande Etti

Kodu turvalisuse kalkulaator annab hüva nõu ka üksi talvituma jäetud suvekodu kaitseks
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„E 
ma, süüa ja voodipe-
su toodi!“ hõikas väike 
valgepäine tüdruk, kui 

kingipakkide ja toidukorviga 
kitsast ukseavast sisse manöö-
verdasin. „Kes padjad saatis?“ 
nõudis plikatirts järgmisena. 
Ümbritsevast melust veidi ui-
masena rääkisin segase loo 
sellest, kuidas päkapikud hea-
dele ja väga headele lastele igal 
aastal G4Si kaudu kinke saada-
vad. Minu vastusesse pisukese 
kahtlusega suhtuv neiu kadus 
korraks kõrvaltuppa ja naases 
sealt armeega, mille ees oleks 
aukartust tundnud ka päkapi-
kud ise. 

Jagamise rõõm
Nüüd puurisid mind 12 väi-
kest ja 2 veidi suuremat silma. 
G4Si töötajate laste kingipakis 
oli tol aastal lumivalge peh-
me padi, millel kaunis luu-

letus ning magus šokolaad. 
Kulus hetk ja kõik kuus pat-
ja olid pakkidest välja võetud 
ning põrandale laiali laotatud. 
Kiirreageerijast pereema püü-
dis küll šokolaade samast saa-
tusest päästa, kuid kuue elevil 
lapse näpud osutusid nobe-
damaks. Taganesime kilgete, 
padjasõja ja küsimuste eest 
kööki. „Ära mõtlegi,“ enne-
tas Mari (varjunimi, pereema 
soovil) mu kiireid lahkumis-
plaane ja valas põhjapõtra-
dega tassi kibuvitsateed. „Ma 
kohe ei tea mida öelda,“ üt-
les ta vaikselt ja silitas krõbi-
sevast tsellofaanist ümbrisega 
toidupakki. „Ma ei ole kunagi 
mõelnud, et kuus last on pal-
ju. Aga viimasel ajal on tõesti 
raske. Just toiduga. Ja nüüd Si-
na sellise pakiga… Kui sa he-
listasid ja ütlesid, et G4S teeb 
suurperedele kingi, mõtlesin, 

et saadate 
meid teatris-
se või kinno. 
Aga et toi-
dupakk!“ on 
Mari silm-
nähtavalt lii-
gutatud. Nä-
hes Mari 
siirast meele-
liigutust, tun-
nen, et kurgus 
kipitab. Joome 
teed. Lahkun nen-
de kodust laste valmistatud 
kuuseehtega. Istun autosse ja 
lehvitan neile kõigile. Südamel 
on hea! 

Aastatepikkune traditsioon
Laste jõulukingi traditsiooni-
le lisandus 2009. aastal veel 
üks – toidupakk meie tubli-
dele suurperedele. Suureks 
loeme peret, kus kasvab vä-

hemalt 4 alla 19-aastast last. 
Pakki on alati kuulunud toi-
duained, mida pere vajab jõu-
lulaua katmiseks – seapraad, 
verivorstid, kapsas, kala, kõr-
vitsad, pohlamoos jne. Laste-
le mõeldes on soolasele toi-
dupoolisele lisaks olnud pakis 
alati ka midagi magusat – pi-
parkoogitainas ja glasuurid, 

lapseSUU

Jõulurõõm 
ON SAJAJALGNE – IGAÜHE JUURES KÄIB, 
TIPIB MAJAD ÕNNE TÄIS

kommid ja puuviljad. Et kin-
gipakend ise hiljem prügikas-
ti ei „lendaks“, on kogu kraam 
pakitud kelgule, millega hil-
jem talverõõme nautida. 

„Olen suurpere isa ja ütlen 
ausalt, et enne jõule on sellest 
pakist ikka tohutult abi,“ rõõ-
mustab traditsiooni üle ka viie 
lapse isa Sulev. „Ootame toi-
dupakki väga ka sellel aastal! 
Pakki koju viies on alati melu, 
et mis seal sees nüüd sel aastal 
on. Tore, et eelistatakse eesti-
maist ja rõhk on praktilisusel. 
Meie lastepere pakiavamise tu-
hin on eriti võimas,“ naerab ta 
ja avaldab lootust, et G4S kiidu-
väärt traditsiooni jätkaks. Sa-
ma meelt on ka teine suurpere 
isa Villu: “Kindlasti on see üldi-
sest erinev suhtumine Eestimaa 
rahvarikkuse tagajatesse. Selge 
märk eeskujuks tähtsate asjade 
märkamiseks me ümber. Kaht-
lematult pisaraid esiletoov ja 
hingepõhjani liigutav toetusakt 
suurele perele rahaliselt kõige 
raskemal ajal - tegu, mis lubab 
kõige oodatumal rõõmuajal ol-
la südamest rõõmus.“ 

Kõik need emotsioonid on 
väärt seda, et hea tava jätkuks. 
Ja et meie suurpered oma rõõ-
mu edasi saaksid jagada, on 
sel aastal tavapärasele sisu-
le pakis lisaks ka toredad jõu-
lukaardid, millega toetatakse 
SOS Lastekülas elavaid lapsi. 
Kaarti oma sõpradele kinki-
des saame heade soovide ringi 
mitmekordistada! Loomuli-
kult saavad kingipaki ka kõik 
G4S Eesti kontserni töötaja-
te lapsed, kellel vanust kuni 
kaksteist eluaastat. Seda mui-
dugi eeldusel, et lapsevane-
mad on oma järeltulijate ole-
masolust  personalidivisjoni 
eelnevalt teavitanud. Kingiko-
tile saab järgi tulla peakonto-
risse või piirkonnakeskustesse 
alates 13.detsembrist. Täien-
dava info saadab personalidi-
visjon otsestele juhtidele det-
sembri alguses. 

Mõnusat jõuluootust ja häid 
mõtteid! 

Gerly Tuisk

Et meie suurpered oma rõõmu 
edasi saaksid jagada, on sel 
aastal tavapärasele sisule pakis 
lisaks ka toredad jõulukaardid, 
   millega toetatakse 
      SOS Lastekülas elavaid lapsi.

Lapsesuu ei valeta: kuller   

Ei saa üle ega ümber, aga 
kui mõtlen kulleri peale, siis 
meenub mulle paratamatult 
film Riskikuller, milles män-
gib peaosa ülimalt šikk näit-
leja Jason Statham. Filmi-ris-
kikulleri peadpööritavad ja 
eluohtlikud trikid pole küll 
nn klassikalise kulleri-ame-
tiga seotud, aga viksis ja vii-
sakas musta värvi ülikonnas 
mehe koos hõbedase kohv-
riga manan silme ette siiski. 
Mis teha, minu jaoks ei olegi 
turvalise kuvandiga G4Si kul-
leril ja riskikulleril suurt va-
het – vastutusrikast tööd tee-
vad mõlemad, transportides 
olulisi saadetisi. Seetõttu on 
ilmne, et kulleri-ameti taga-
toas on aeg kriitilise tähtsuse-
ga ja kullaväärtus õigel ajal ja 
õiges kohas olemisel.  Ja see 
on fakt, et aastas läbivad G4Si 
kulleri 29 autot 1,7 miljonit ki-
lomeetrit, teenindades paar-
isadat klienti üle Eesti.
Küsisime nutikatelt lastelt 
seekord „Kes on kuller ja 
mis tööd ta teeb?“ ning sai-
me hulga andekaid vastu-
seid. Kokkuvõtvalt on kuller 
motikas, kes jahvatab jahu ja 
korjab mänguasjad kokku. 

Kristjan 4-aastane
„Kuller on see kes paneb män-
guasjad kokku ja viib uude ma-
jasse.“ 

Oskar 5-aastane
“Kullerid on need motikad.” 
Mõtleb natuke. “Mis need kul-
lerid on?”
“Ma tahangi teada, kas sa os-
kad mulle öelda. Mis tööd 
nad teevad?”
“Mootorrattad. Või rollerid.”

Janeli 5-aastane
„Kättemaksukontoris“ on ku-
ri onu, kelle nimi on Kuller, ja 
kes Marioni lõpuks ära tapab.

Angela 5-aastane
Laps: „Kuidas? Kuuler või?“
Ema: „Ei, kuller. Kes see on ja 
mis tööd ta teeb?“
Laps: „Mmm, ma arvan, et ta 
jahvatab jahu, et saia teha. 
Valget värvi on jahu. Aga te-
gelikult?“

Reinhard 4-aastane ja Ric-
hard 5-aastane
“Issi töökaaslased. Toimeta-
vad asju.“ (Reinhard)
„Sõidavad tööautodega rin-
gi.“ (Richard)
„Ajavad issit kurjaks. Ajavad as-
ju segi ning sõidavad valedes-
se kohtadesse.“ ( Reinhard)
„Pakk on selline asi, kus kingi-
tus sees .“( Reinhard) 

Hanna 3-aastane
„Ta parandab arvuteid, vahel 
teeb tööd ka.“

Sulo 10-aastane 
„Kuller on sõnumitooja“ ja li-
saks meenus “Kuller, kes võ-
tab ühest kohast ühe asja ja 
viib selle teise kohta“. 

Maarika Haavistu

Arva ära, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal see aset 
leidis. Saada need vastused koos oma andmetega enne 15. det-
sembrit aadressile julia.garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid 
G4Si logoga auhindu. 
Lehe eelmises numbris ilmunud fotol võis näha närvikõditavat 
hetke 2004. aastal A. Le Coq Arenal toimunud jalgpallimatšist  
meie töötajate ja võimuesindajate vahel. Pildil on juhtimiskesku-
se juhataja Margus Alamets ja toonane Falcki avalike suhete juht 
Indrek Lindsalu. Sõpruskohtumisega tähistati AS Falck Eesti ja 
Põhja Politseiprefektuuri vahel sõlmitud koostöölepingut. Auhin-
na väga täpse vastuse eest võitis juhtimiskeskuse vahetuse vanem 
Allan Saluri. Ergutusauhinna hea ajaloo tundmise eest saab ka 
USS Security avalike suhete juht Indrek Lindsalu. 

fotoNOSTALGIA

Valvedivisjoni direktor Villu Õun peab oma suurimaks varaks 5 last 
Pilt on pärit Villu perealbumist

Oleme lasterikas ettevõte:

alla 18aastaseid lapsi 1153
3 lapselisi peresid  58
4 lapselisi peresid 12
5 lapselisi peresid 1 
7 lapselisi peresid 1
10 lapselisi peresid 1 


