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 Oleme astunud labürin-
tide jadasse , mille läbimine 
annab võtme tulevasteks 
võitudeks.“

Andres Lember
ElupäästjadKonkurentsiauhind Priit Valk – TTD uus juht Khakivärvi mees

Loe lk 2

Just nii iseloomustasid Pärnu 
Vabakooli kolmanda klassi õpi-
lased Helen, Jasmiin ja Ralf 16. sep-
tembril Pärnus ETV uudisteaja-
kirjanikule G4S Noorteklubi 
korraldatud Suurt Semu Seik-
lust (SSS 2010). SSS 2010 toi-
mus üheaegselt Tallinnas, Tar-
tus ja Pärnus ning tõi seiklema 
ligi 1600 III-IV klassi õpilast. 

1600 elevil last
Rõõm ja kiidusõnad laste 

suust kõlasid pärast võistlust, 
kuid emotsioonid lõid lakke 
juba varem. Kuigi stardiajaks 
oli määratud kell kolm pärast-
lõunal, sundis elevus ja päike-
sepaisteline ilm esimesed lap-
sed näiteks Tallinnas juba kaks 

tundi varem kohale. 
Vahetult enne avalööki oli 

registreerimislaua ümbrus kui 
suur sipelgapesa – nii õpetajad 
kui ka lapsed olid murelikud, 
kas nad ikka jõuavad end kirja 
panna ja valged seiklusmän-
gu särgid selga tõmmata. Kõi-
ge õnnetumad olid lapsed, kes 
olid ennast klassina registree-
rinud, kuid kahjuks ei saanud 
terve klass kohale tulla. Kuid 
kus häda kõige suurem, seal 
abi kõige lähem – kas me võime 
ise omavahel tiime moodusta-
da, tuli üks nutikas poiss avas-
tusega lagedale. Nii tekkisid-
ki uued grupid ja uued sõbrad. 
Peaauhinnale – klassiekskur-
sioonile – siis enam kandidee-
rida ei saanud, kuid võistluslusti 

see ei kahandanud. 
Stardipauk päästis lapsed kui 

paisu tagant välja. Korraga olid 
Männi park Tallinnas, Ranna-
park Pärnus ja Tartu Toomemä-
gi valgesärklasi täis. Igaüks elu 
eest jooksmas ja otsimas vih-
jeid. Meeskondadena tegutseti 
selle nimel, et pargist 25 kont-
rollpunkti üles leida ning neist 
kogutud info põhjal õpetliku si-
suga pusle kokku panna. 

Kiire tem-
po ja sügispäike sundisid puna-
põskseil võistlejail joped ja dres-
sipluusid seljast. “Poiss, pane 
jope selga, külmetad end ära!” 
hurjutas oma lapselast mängija-
tele kaasa elama tulnud vanem 

pärnulanna. Kuid poiss ei liigu-
tanud kõrvagi. Tal oli tuli takus 
pusletükkide kokkupanemisega 
ja õige vastuse leidmisega. Ka-
valamad kasutasid selleks oma 
mobiiltelefone ja kontrollisid 
selle abiga oma vanemate-sõp-
rade teadmisi.

Head koostööpartnerid
Kel võistlusülesanne lahen-

datud, sai hakata uurima jõu-
struktuuride tehnikat. Kaitse-

vägi oli igasse linna toonud 
hulganisti tehnikat, rel-

vi ja muid võitlusva-
hendeid. Politsei an-
dis näitliku etteaste, 
kuidas pätte kinni 
püütakse ning hiljem 
said lapsed ka ise en-
dal käed raudu panna. 
Võeti sõrmejälgi ja tu-

listati õhkrelvast märki. 
Maksu- ja Tolliamet tõi koha-
le narkokoerad. Lisaks oli neil 
kaasas ka minikaamera, mida 
oli võimalik toppida ka kõige 
pisematesse avadesse. Pääs-
teamet tutvustas lastele pom-

„Seda võiks veel korraldada, see võiks olla mitmeid-mit-
meid kordi! See võiks olla kevadel ja suvel ja sügisel. Eri-
ti lahe oli neid kohti otsida... kõiki ei leidnudki üles. Siin 
saab asju otsida ja see oli suht äge päev. See, ma arvan 
küll, jääb kauaks meelde.“

mimasinat ning tegi näitliku 
õpetunni, kuidas õli, tuli ja vesi 
omavahel reageerivad – leek oli 
hiiglama suur. 

Enne tulemuste väljakuuluta-
mist näis laste kannatus olevat 
juba viimase piirini viidud. Mil-
lised klassid siis ikkagi võidavad 
peaauhinna – klassiekskursioo-
ni. Ja kui võitjad välja kuuluta-
takse, paisuvad kiljumine ja rõõ-
mukisa lausa kõrvulukustavaks. 
Siiras oli nii laste kui ka õpetajate 
rõõm. Pole ilmselt sagedane vaa-
tepilt, kus õpetaja lööb patsu ja 
kallistab oma klassi õpilasi uhku-
sega – üks kõigi ja kõik ühe eest!

G4S Noorteklubi juhi Triin 
Maripuu sõnul jõudis üritus 
eesmärgini – suurimaks tun-
nustuseks sellest on sära sadade 
laste silmis. Ja selle veelkordseks 
kinnituseks ühe poisi vastused 
küsimusele: „Kas tead, kes seda 
üritust lastele korraldab?“

„Jaa, G4S.“
„Aga kes see G4S on?“
„G4S on minu kodu kaits-

ja.“ 
Kadi Sumberg

Kommunikatsioonispetsialist

- Aga kes see G4S on?
- G4S on minu kodu kaitsja. 

Päev, mis jääb kauaks meelde
PEAAUHINDADE VÕITJAD:

Tallinn, III-IV klasside arvestuses – 
Merivälja Kooli 3b klass; 

Tallinn, V-VI klasside arvestuses – 
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 
6b klass;

Tartu, III-IV klasside arvestuses – 
Tartu Kunstigümnaasiumi 
4b klass;

Tartu, V-VI klasside arvestuses – 
Tartu Raatuse Gümnaasiumi 
6b klass;

Pärnu, III-IV klasside arvestuses – 
Pärnu Vanalinna Põhikooli 
4b klass;

Pärnu, V-VI klasside arvestuses – 
Pärnu Raeküla Gümnaasiumi 
6a klass.

VÕITJATE EKSKURSIOON  
TOIMUB 

1.-2. JUUNIL 2011. AASTAL. 
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Tartu Ülikoo-
lis juurat ja 
ajalugu. Tar-
vi on meie 
ettevõttes 
töötanud 
ka varem: 
aastail 2002-
2008 juhtis 
Tarvi Põhja regiooni müügi-
osakonda.

Seni arendusjuhi kohal töö-
tanud Urmas Piir lahkus ette-
võttest. 

Augustis loodud turundus-
arendusdivisjonis on kolm osa-
konda – kommunikatsioo-
niosakond, turundusosakond 
ja arendusosakond – ning lisaks 
kuuluvad divisjoni haldusalas-
se ka G4S Noorteklubi ja G4S 
Spordiklubi. 

arvamus

juhiVEERG

Andres Lember
Turundus-arendusdirektor

Selleks, et 
neiu poissi märkaks, 

on nooruki poolt vaja efektiivset 
turunduskommunikatsiooni.

SILDIvahetus

USALDUSisikud

V alvedivisjoni töötajad va-
lisid ida piirkonna usal-
dusisikuna ennast esin-

dama Marek Teetloki ja lõuna 
piirkonna töötajate esindajaks 
sai Annika Kallin.

Marek Teetlok töötab vahe-
tuse vanemana ning tõdeb oma 
11-aastase tööstaaži kõrvalt 
järgmist: “Kuivõrd head ka ei 
oleks töötingimused ja töösuh-
ted tööandja ja töötaja vahel, on 
alati võimalik midagi paremu-
se poole muuta. Töötajate usal-
dusisikuks kandideerisin, kuna 
soovin anda endapoolse panuse 
töökeskkonna parendamisel.”

Annika Kallin on ettevõttes 
erinevatel objektidel töötanud 

G4S 

Eesti on jõuliselt suurenda-
mas panustamist arendus- 
ja turundusvaldkonda, mille 
eesmärgiks on kindlustada 
veelgi meie juhtivat rolli tur-

valahenduste pakkujana. 
Ettevõtte noorim struktuuriüksus, alles augusti 

keskel paberil loodud turundus-arendusdivisjon on 
pooleteise kuuga jõudsalt liha luudele kasvatanud – 
enamik olulisi uusi ametikohti on praeguseks mehi-
tatud või peagi täitumas. 

Ametisse on asunud arendus- ja kommunikat-
siooniosakonna juhatajad. Kommunikatsioonival-
las oleme astumas suurt sammu edasi – sotsiaal-
meediasse, ja võtnud tööle selle eriala spetsialisti. 
Valdavalt on selgunud, kes asuvad tulevastes aren-
dusprotsessides väga olulistele tootejuhtide posit-
sioonidele. Kõnelused on käimas ka ettevõttesiseste 
arendusprotsesside eest vastutava projektijuhi kan-
didaadiga. Ühe spetsialisti võrra on tugevnemas ka 
turundusosakond.

Uute töökohtade loomine arendus-, turundus- ja 
kommunikatsioonivaldkonnas on märkimisväärne 
ja kulukas investeering. Tõhusa ja tootliku arendus-
ja turundustiimi ülesehitamine on samm, mis peab 
panema aluse G4Si konkurentsieeliste loomiseks ja 
kinnistamiseks. Tõele au andes – võimekus säärase 
üksuse loomiseks on juba iseenesest konkurentsiee-
lis. Enamikul meie konkurentidest samalaadne või-
mekus puudub.

Ettevõtte ootused uuele üksusele on suured. Ees 
seisavad ambitsioonikad ülesanded, mille täitmiseks 
tuleb teha kõvasti tööd. Nõustun täielikult turvateh-
nikadivisjoni direktori Priit Valguga, kes käesolevas 
lehes ütleb, et reeglina õnnestub vaid üks arendus 
kümnest ja me ei tohi karta ebaõnnestumisi. 

Piltlikult öeldes oleme astunud labürintide jadas-
se, mille läbimine annab võtme tulevasteks võitu-
deks. Aga nendes labürintides on ka piisavalt pal-
ju tupikteid, mis kuhugi ei vii ja millelt tuleb tagasi 
pöörduda. Meil oli julgust siseneda. Ja ma usun, et 
me ei karda ka tupikteid katsetada. Meil on piisa-
val määral katsetamisjulgust. Ma olen veendunud, 
et me läbime need labürindid. 

Nagu ütlesin, annab nende labürintide läbimine 
meie kätte tulevased võidu võtmed – kliendi vajadu-
si rahuldavad uued tooted ja teenused. Sellised too-
ted ja teenused, mis kinnistavad G4Si rolli hinnatui-
ma turvalahenduste pakkujana. 

Ükski uus toode ei ärka ellu ega jõua tarbijani ise-
enestest. Meil võib olla kui tahes hea toode või tee-
nus, kuid seni, kuni vaid meie sellest teadlikud ole-
me, on see kui pimedas toas noormehe poolt neiule 
silmategemine – ise teab küll, et tegi, aga neiu ei tea 
ja tulemust ei ole. Selleks, et neiu poissi märkaks, on 
nooruki poolt vaja efektiivset turunduskommuni-
katsiooni. 

Ka meil on vaja n.-ö. silma teha ehk teadvustada 
olemasolevatele klientidele kui ka potentsiaalsete-
le tarbijatele G4Si tugevusi ning toetada erinevaid 
müügikampaaniaid. Seepärast planeerime tulevasse 
aastasse varasemast rohkem ka turunduskommuni-
katsioonialaseid tegevusi. 

Uute toodete ja teenuste loomine koos nende tu-
rundamisega saab edaspidi olema terviklik tegevus-
te ahel. Ahel, mis aitab kaasa müügiedu loomise-
le, tasudes sellega investeerinud, mille ettevõte teeb 
uue struktuuri loomiseks, käigushoidmiseks ning 
turundus- ja arendustegevusteks.  

H iljemalt uuest aastast 
on kõikide G4Si kon-
torite ja esinduste vä-

limus pisut muutunud. Muu-
tus pole küll visuaalses mõttes 
suur, kuid on põhimõtteline. 
Sama väikest muudatust võib 
juba käesoleva aasta algusest 
märgata ka G4Si autode väl-
janägemises. Samuti on pisut 
teistsugused objektide valve-
kleepsud.

Mis on see muudatus? 
Logo alt on kadunud/kadu-

mas kiri Group 4 Securicor.
Üle maailma on läbi saa-

mas aeg, kus alles 2005. aas-
tal loodud globaalse brändi 
logo juurde tuli kirja Group 
4 Securicor näol anda selgi-
tus, mis ettevõttega on täpse-

JÕULINE 
samm

LOGO muutub lihtsamaks
malt tegemist. Meenutagem, 
et bränd G4S loodi viis aas-
tat tagasi, kui ühinesid suu-
red turvakontsernid Securicor 
ja Group 4 Falck. Viis aastat 
on piisavalt pikk aeg, et terve 
maailm teaks, mida tähendab 
G4S. 

Lisaks tegeleb kontsern üle 
maailma veel paljude, otse-
selt turvateenuse alla mitte 
mahtuvate tegevustega, mil-
lest kokku moodustub kliendi 
jaoks turvalisust tagav tervik-
lahendus. 

Seega ongi logomuudatu-
seks kaks peamist põhjust. 
Esiteks pole selgitavat kirja 
enam vaja ja teiseks ei mahu 
kõik kontserni tänased tege-
vusvaldkonnad, otseselt tur-
vateenusele viitava selgituse 
raamidesse enam ära.

Eestis oleme G4Si kauba-
märgi all turvateenuseid osu-
tanud kolm aastat ja antud 
ajaga oleme saavutanud oma 
uuele kaubamärgile suurima 
tuntuse turvafirmade seas. Ja 
kindlasti on ka meil ambit-
sioone töötada välja teenuse 
terviklahendusi, mis väljuvad 
traditsioonilise turva- või val-
veteenuse raamest. Seetõttu 
on logomuudatus ka Eestis va-
jalik ja kasulik.

Mida ja millal siis täpselt 
muudetakse?

Sügisperioodil saavad kõik 
meie esindused ja kontorid 
uuenenud logoga sildid, vii-
dad ja reklaamid. Tallinna, 
Keila, Pärnu, Haapsalu, Kure-
saare ja Jõhvi kontoritel on ju-

ba uued muutunud logodega 
valgusreklaamid. Rapla, Vil-
jandi, Rakvere, Narva, Tartu, 
Paide ja Võru kontoritel on 
sildivahetus kohe-kohe ees. 
Ettevõtte enamike sõidukite 
logo on samuti juba uuenda-
tud. 

Pärast laovarude lõppemist 
tellitavad vormirõivad saavad 
samuti olema Group 4 Secu-
ricor kirjata. Klientide objek-
tidele paigaldatavad kleebi-
sed läbisid uuenduskuuri aga 
esimesena. Laojäägis on veel 
mõningaid Group 4 Securigo-
ri kirjaga materjale. Need ka-
sutame ära ja kõik uued telli-
mused tulevad juba alakirjata 
logoga. 

Tarmo Pärjala
Turundusosakonna juhataja 

ca 5 aastat. Objekdideks SEB 
Valgas, Säästumarket, maa-
valitsus, Bauhof ja Selver. Ta 
on läbinud ka rannavalve õp-
pe ning töötanud Tõrvas Va-
namõisa järve rannavalvurina. 
Annikat on heade tulemuste 
eest mitmeid kordi premeeri-
tud, 2009. aastal valiti ta üheks 
aasta parimaks turvatöötajaks.

Kui usaldusisikute valimi-
sed ida ja lõuna piirkonnas 
olid edukad, siis lääne piir-
konnas jäi suur hulk tööta-
jaid korralduslike vigade tõttu 
hääletamata ja seal tuleb läbi 
viia kordusvalimised.

Valimised toimuvad vasta-
valt usaldusisiku-töökeskkon-
navoliniku valimise korrale. 

Vastavalt korrale on valimised 
edukad juhul, kui osalenud on 
vähemalt pool struktuuriüksu-
se töötajatest. Igal töötajal on 
1 hääl ning valituks osutuvad 
kandidaadid, kes koguvad suu-
rima arvu valimisel osalenud 
töötajate häältest. 

Usaldusisikud on valitud 4 
aastaks ning kuuluvad koos 
võrdse arvu ettevõtte esindaja-
tega töökeskkonnanõukogus-
se, mille pädevusse kuulub kõi-
kide küsimuste lahendamine 
seoses ettevõtte informeerimis-
konsulteerimiskohustuse, töö-
tervishoiu-tööohutuse ja töö-
suhetega.

Valvedivisjoni uued usaldus-

VD ida ja lõuna piirkonna usaldusisikud valitud

A ugusti algul asus müügi -
divisjoni juhtima Priit 
Sarapuu, kes on

töötanud
kontserni 
ettevõtetes 
alates 1999. 
aastast. Ala-
tes 2000. aasta 
septemb rist 
on Priit Sara-
puu Alarmtec 
ASi juhatuse liige. Eelmise aas-
ta märtsist sai Priit Sarapuust 
ASi G4S Eesti juhatuse liige ja 
turvatehnika divisjoni direktor.

 Augusti keskel loodud uude 
struktuuriüksusse – turundus-
arendusdivisjoni – asus sep-
tembris tööle kolm uut töö-
tajat.

UUED ametid

Uued ametid ja uued töötajad
Kommu-

nikatsiooni-
osakonna 
juhatajana 
asus tööle Julia 
Garanža. 
Julia vastutus-
alaks on G4Si 
konserni sise-
kommunikatsioon ja avalikud 
suhted. Julia on lõpetanud 
Tallinna Pedagoogikaülikoo-
li eesti keele eriala. Varem on 
Julia töötanud raadiosaade-
te ja reklaamitootmisega te-
gelevas firmas copywriterina 
ja Põhja Politseiprefektuu-
ri avalike suhete osakonnas. 

Kommunikatsioonispetsialis-
ti ametisse asus Kadi Sumberg. 
Kadi peamiseks töösuunaks

 on G4Si sot-
siaalmeedia-
keskkonda-
de loomine ja 
arendamine 
ning e-kom-
munikatsioon.
Kadi on lõpe-
tanud Audentese kõrgkoo-
li rahvusvahelise finants-
juhtimise erialal ja õpib EBSis 
magistriõppes turundust. Va-
rem on Kadi töötanud finants-
alal.

Arendusosakonna juhatajana
asus tööle Tarvi Hirv. Tarvi 
põhiülesandeks on ettevõtte 
arendusstrateegiate väljatööta-
mine ja elluviimine. Tarvi on 
lõpetanud Tallinna Majandus-
tehnikumi juristina ja õppinud 

isikud on oodatud ka esimese-
le üle-kontsernilisele G4S Ees-
ti töönõukogule, mis toimub 
29. septembril 2010. aastal Tal-
linnas. Ajakava ja ettekannete 
teemad täpsustuvad lähiajal 
- kindlasti on kavas juhatu-
se esimehe ülevaade ettevõtte 
majandustegevusest, töökesk-
konna analüüs, töötajate kaa-
samise uus struktuur kont-
sernis ning vastused töötajate 
esindajate poolt esitatud küsi-
mustele ja arutelud. Töönõu-
kogule eelneval õhtul toimub 
töötajate esindajate kogune-
mine ja koosolek.  

Maarja Aas
Valvedivisjoni personalijuht
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Uue veebisaidi kujundus on 
korporatiivne, st jälgib samu 
kujunduspõhimõtteid ja hõl-
mab samu visuaalseid detai-
le kui meie emafirma kodu-
leht g4s.com. Samadel alustel 
on üles ehitanud või ehitamas 
oma veebilehed kõik G4Si et-
tevõtted üle maailma.

Klient esiplaanil
Kui korporatiivne sait g4s.

com on oma ülesehituselt puht-
imagoloogiline, presenteerides 
meie väärtusi ja kirjeldades ül-
diselt olulisemaid teenusesek-
toreid, siis G4S Eesti kodulehe 
ülesehitusel pöörasime rohkem 
tähelepanu lõpptarbijate ehk 
siis juba olemasolevate ja tule-
vaste klientide vajadustele. 

Ühena suurematest uuen-
dustest lõime oma toode-

Eesti Kaubandus-Tööstusko-
ja ja Eesti Tööandjate Keskliidu 
koostatavas konkurentsivõime 
edetabelis osales vabatahtlikku-
se alusel kokku 342 Eesti ettevõ-
tet. Konkurentsivõimelisemad 
ettevõtted selgitati vastavalt et-
tevõtete tegevusaladele välja 
kolmeteistkümnes kategoorias. 
Pingerea koostamisel arvestati 
kokku kaheksat majandusnäita-
jat. Teenindusettevõtete seas oli 
G4S Eesti ülekaal võimas: pin-
gereas teise positsiooni saavu-
tanud Ragn-Sells ASi tulemus 
moodustas 68,2 % G4Si tule-
musest. Turvaettevõtetest kon-
kureerisid tiitlile ka GSM Val-
ve (teenindusettevõtete seas 17. 
koht) ja K-Grupp (37. koht).  

Tunnustus töötajatele
G4S Eesti juhatuse esimehe 

Andrus Ossipi sõnul on kon-
kurentsivõime auhind tun-
nustuseks kõigile G4Si 3100 
töötajale. “Teenidussfääri põ-
hialuseks on kõikide üksuste 
hea koostöö, eesmärgiga taga-
da teenuse ühtne ja hea kvali-
teet kõikidel tasanditel,” ütles 
Ossip. “Meeskonna hoidmine 
on tähtis. Iga meeskonna lii-
ge peab uskuma ühisesse et-
tevõtmisesse ja oma oskuste-
ga seda täiendama ja toetama. 
Oluline on tiimitöö ja ühtse 
suuna hoidmine. Tänan kõiki 
oma kolleege hea meeskonna-
töö eest.” 

Ossip märkis, et G4Si edule 
tuli suuresti kasuks kogu ette-
võtte üleminek divisjonaalsele 
struktuurile, mis tagab pare-
ma ja ühtsema teeninduskva-
liteedi. 

Ossipi sõnul tegutseb ettevõt-
te järjekindlalt selle nimel, et 
oma konkurentsieelised säili-
tada. „Järgmistel aastatel ole-
me selgelt suuna võtnud aren-
dusele ja turundusele. Meie 
tugevus on just kombineeri-
tud lahenduste pakkumine, 
mis hõlmab mehitatud ja teh-
nilist valvet, kullerteenust, ra-
havedu jm,“ ütles Ossip. „Järg-
mistel aastatel loome töökohti 
juurde just tootearenduse val-
las. Mõnede lahendustega (nt. 
kiiruskaamerad) oleme võtnud 
eesmärgiks minna ka rahvus-
vahelisele turule, osaleme suur-
tel võistupakkumistel Lätis ja 
Rootsis.“

Eesti Kaubandus-Tööstus-
koja ja Eesti Tööandjate Kesk-
liidu koostatavas konkurent-
sivõime edetabelis 2010 tuli 

üldvõitjaks Tallink Grupp AS. 
EASi poolt välja antav ettevõt-
luse auhind 2010 läks Ericsson 
Eesti AS-ile.

Sõnum ostjale
Ettevõtluse Arendamise

Siht asutuse juhatuse esimehe 
Ülari Alametsa sõnul on kõigi 

Ettevõt luse 
Auhinna no-
minent ide 
tegevus tõen-

duseks, et ka praeguse ajal on 
võimalik edukas olla. “Iga-
üks teist, kes majandussuru-
tisest terve ja tugevana välja 
on tulnud, võib end õnnitle-
da. On põhjust rõõmustada 
nagu Juhan Liivi tegelane: 
“Jaak, kurat, jalad põhjas!”,“ 
ütles Alamets Estonia Kont-

ÜHISteenused

te presenteerimiseks muga-
va veebipoe. Esmaabitoodete 
kõrval hakkab pood sisaldama 
ka meie poolt korraldatavate 
erinevate koolituste ning teh-
nilise valve ja videovalve sead-
mete pakkumisi. Tulevikus on 
võimalik vee-
bipoes kohe-
selt ka tellitud 
toodete eest 
maksta ja vali-
da kauba kät-
tetoimetami-
se viis. 

Teine suur 
muudatus on, 
et meie varasem 
pressiteadete edas-
tamine on asendunud 
blogiga. Blogi kaudu on nüüd-
sest kõigil soovijatel võimalik 
meie uudistele ka omapool-

sed mõtted ja kommentaarid 
juurde lisada või küsimusi esi-
tada. 

Blogis saame uudiseid il-
lustreerida nii videote kui pil-
dimaterjaliga. Öeldakse ju, et 
üks pilt on tuhat sõna. Need tu-
hat täiendavat sõna on meil fo-
to näol plaanis igale uudisele ka 
lisada. 

Blogi luues oleme võtnud
 

endale ka vastutuse sinna pi-
devalt uut ja huvitavat, harivat 
ja õpetliku infot postitada. See 

on aega ja vaeva nõudev lisa-
kohustus. Samas ka hea või-
malus nii potentsiaalsete kui 
ka tänaste klientidega infot ja-
gada. Selleks, et meie tänane 
klint teaks, mida põnevat me 
blogis kirjutame, kavatseme 
kliente tähtsamatest postitus-
test ka e-maili teel informeeri-
da. Seega on blogi kliendisuht-
lusprogrammi alustööriist.

Ja kui sulle meie leht ja blo-
gi meeldib, siis leiad uudise alt 
ka nupu mida vajutada, et en-
da sõpru Facebooki vahendu-
sel sellest teavitad.

Kolmanda suurema muu-
datusena hakkab uuel lehel 
asuma ka sularahadivisjoni 
teenuste info. Siiani omas su-
larahadivisjon eraldiseisvat 
kodulehte. Uuenenud kodu-
lehe formaat võimaldab meil 
kogu info koondada ühte koh-
ta, säilitades samas paindliku 
haldamise. Ehk siis saavad ka 
edaspidi sularahadivisjoni ini-

mesed ise veebisaidil nende 
teenuseid puudutavat osa ad-
ministreerida. 

Töökuulutused
Neljanda muudatusena ku-

vame uuel kodulehel auto-
maatselt ka G4Si töökuulu-
tusi. Personalidivisjon saab 
kuulutuse sisestada mugavalt 
tööotsinguportaali ning kuu-
lutus genereerub automaatselt 
G4Si siseveebi kõrval ka meie 
kodulehele.

Esimeste nädalate põhjal 
on külastamise statistikast nä-
ha, et töökuulutused on meie 
kodulehel väga vaadatav osa. 
Ja kuulutustele järgnevalt on 
igal lugejal võimalik tutvu-
da G4Si eetika põhimõtetega. 
Neid on oluline teada nii kõi-
kidel tänastel töötajatel kui ka 
meie juures tööle asuda soovi-
jatel. 

Tarmo Pärjala
Turundusosakonna juhataja

G4S hoiab väärikat positsiooni Eesti parimate ette-
võtete seas, pälvides kõige konkurentsivõimelisema 
teenindusettevõtte auhinna. 

Uus KASUTAJASÕBRALIKUM KODULEHT

Uus parkimisveeb

Sel sügisel avab Ühistee-
nused põhjaliku uuendus-
kuuri läbi teinud parkimistee-
nuseid tutvustava kodulehe 
www.parkimine.ee. Uus 
veeb kätkeb endas nii info- 
kui ka müügiportaali või-
malusi, muutes kogu info 
parkimise kohta ühe hiirek-
likiga kättesaadavaks. Varem 
kasutusel olnud domeen 
ühisteenused.ee suunatak-
se uuele, www.parkimine.ee 
aadressile.

Koduleht võimaldab va-
lida sobivaid parkimiskohti 
Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Toi-
las, tasuda nende eest ning 
vajadusel kontrollida oma 
trahvikontot. Interaktiivse 
veebikeskkonna kasutajad 
saavad kogu parkimisalase 
informatsiooni maksimaa-
lselt mugavalt - iga parkla 
kohta saab operatiivset in-
fot, kaasa arvatud teavet li-
sateenuste ja sooduspakku-
miste osas. Tulevikus saab 
kodulehel tutvuda ka teis-
te parkimisteenuseid osuta-
vate firmade pakkumistega. 
Hetkel käivad läbirääkimised 
võimalike partneritega.

Kodulehe arendajate kin-
nitusel on uue veebi sisuhal-
dussüsteem ülimalt paindlik, 
lehte saavad muuta ja ko-
hendada vastavalt vajaduse-
le kõik selleks õigust omavad 
kasutajad. Kaasaegsel info-
tehnoloogial põhinev por-
taal tõotab tulla igati kasu-
tajasõbralik ja kliendikeskne, 
üheks kiireks tagasiside saa-
mise võimaluseks saab ole-
ma parkimisteemaline blogi.

Apelsinikarva uudis 
Ühisteenustelt

Sügishooaja heade uu-
diste hulka on lisandunud 
veel üks: Rävala tänava ja Va-
baduse puiestee parkimis-
majade kliente vihm enam 
ei ohusta. Parkides nendes 
majades, ei pea enam kart-
ma, et sajuse ilmaga saavad 
riided märjaks ning soeng 
rikutud. Peale sõiduki par-
kimist võib endale kassa juu-
rest laenuks võtta erksavär-
vilise vihmavarju. Kasutajate 
julgustamiseks on vihmavar-
juhoidjad varustatud kolmes 
keeles siltidega “Palun kasu-
ta ja too tagasi”. Sõbralik žest 
Ühisteenuste parklate poolt 
eeldab kasutajatelt vastasti-
kust viisakust vihmavarjude 
tagastamisel. Vihmavarjud 
ise on erkoranži värvi ning 
varustatud Ühisteenuste ja 
parkimismaja logodega. 

Julia Garanža
Kommunikatsiooniosakonna juhataja

G4S pälvis konkurentsivõimelisima 
teenindusettevõtte tiitli

serdisaalis auhindade üleand-
misel.

Konkurentsivõime on turul 
kõige olulisem tunnus – need 
on ettevõtted, kes on teistest 
paremad, loovad paremaid 
teenuseid ja kaupu. Konku-
rentsivõime näitab produk-
tiivsust, millega ettevõte oma 
ressursse kasutab. Ostjale on 
edetabel heaks infoallikaks, 
millise partneriga on tege-
mist. 

Konkurentsivõime on turul
 kõige olulisem tunnus – need 
on ettevõtted, kes on teistest 
  paremad, loovad paremaid     
    teenuseid ja kaupu.

G4Si reiting: 

AAA –
suurepärane

B 

altikumi turuliider finants-
informatsiooni kogumi-
se ja töötlemise osas, AS 

Krediidiinfo tunnustas ASi G4S 
Eesti 2009. aasta majandustule-
muste põhjal ja andis meie ette-
võttele reitingu „suurepärane“ 
(AAA).

G4Si finantsdirektor Veiko 
Vetto selgitas, et Krediidiin-
fo reiting on ettevõttele antav 
koondhinne, mis baseerub et-
tevõtte majandus- ja finants-
olukorra ning maksekäitumise 
analüüsil. Reitingu arvestami-
se meetod on välja töötatud 
rahvusvaheliste mudelite alu-
sel ja aktsepteeritav ka väljas-
pool Eestit.

„Meie ettevõttele antud kõr-
geim reiting - suurepärane 
(AAA), näitab et oleme oma 
töötajatele ja klientidele sta-
biilne, usaldusväärne ja kindel 
koostööpartner,“ ütles Vetto. 

Krediidiinfo ASi  vanemana-
lüütiku Pärtel Riiti teatel on 
selliseid ettevõtteid, kelle ma-
janduslik seisukord on Kre-
diidiinfo reitingu järgi saanud 
hinnangu „suurepärane“, „väga 
hea“ või „hea“, Eestis vaid seitse 
protsenti. 

AAA reitinguga ettevõtteid 
on Eestis vaid üks protsent. 

KREDIIDIreiting

G4S avas senisest paremate navigeerimise 
võimalustega ja kasutajasõbralikuma kodulehe. 

Kodulehe ülesehitusel 
pöörasime rohkem tähelepanu 
lõpptarbijate ehk siis juba 
    olemas olevate ja tulevaste  
          klientide vajadustele

Andrus Ossip auhinnaga.
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G4Si turvatehnika -
divisjoni di-
rektor Priit 

Valk, sisse elamisaega uude 
ametisse vist väga ei antud?

Ega armuaega antud, kohe 
lükati vee alla, kohe pidi hak-
kama tegelema eelarvenumb-
ritega. Kuid ega ma väga kur-
da – numbrid ongi üks minu 
tugevustest. 

Olid meie ettevõttest paar 
aastat eemal, Venemaal. Kui-
das distantsilt asjad paista-
vad?

Eemal olles ei olnud ma 
kindel, et divisjonidele ülemi-
nek on vajalik samm. Asja sis-
se tagasi tulnuna olen veendu-
nud, et see oli õige lahendus. 
Minu hinnangul on praegu di-
visjonide vahel teki tõmbamist 
palju vähem, ja ühtset suun-
da, tööd ühtse strateegia el-
luviimiseks palju rohkem kui 
regionaalsete ettevõtete ajal. 
Tollal oli palju rohkem „meie 
ja nemad“ suhtumist. Kui ik-
ka mingi regioon tollal midagi 
teha ei tahtnud, siis ei teinud 
ka, ja selgelt kannatas selle all 
meie teeninduse ühtsus. 

Praeguse mudeli kasuks 
räägib ka see, et juhid on kõik 
ühes majas, see aitab kaasa 
kokkulepetele ja koostööle. 

Ohuks divisjonaalse mude-
li juures on, et mõni piirkond-
lik klient tajub teenusepakku-
ja kaugenemist. Sellesse tuleb 
suhtuda väga tõsiselt – pea-
me suutma kõiki oma klien-
te hoida.

Mida veel oleks vaja muuta?
Mul on ju selles valdkonnas, 

sh meie ettevõttes pikk koge-
mus. Vahepealne eemalolek ja 
välismaal sama valdkonnaga 
tegelemine tuli kindlasti ka-
suks – see aitab luua pilti selge-
maks, kogemusest rääkimata. 

See on andnud kinnituse, 
et kindlasti on meil ettevõttes 
sees asju, mida oleks võinud 
varem muuta, kiiremini ohu 
märkidele reageerida. Näiteks 
arendusteema – oleme nüüd 
asunud sinna jõulisemalt pa-
nustama. Aga alles pärast se-
da, kui tagant järgi targana 
oleme sunnitud tõdema, et 
mitu aastat pole ühtki arvesta-
tavat kliendile suunatud too-
tearendust sündinud. 

Oled vahepealseil aastail 
ka arendusvaldkonda juhti-
nud. Millele Sinu hinnangul 
peaksime enim tähelepanu 
pöörama?

Usun, et peaksime olema 
julgemad otsustama ja avatu-
mad muutustele. Just julgus 
võtta vastu otsuseid ja julgus 
katsetada, julgus ka ebaõn-
nestuda, on see, mis toob edu 
arendusprotsessis. Ei tohi ol-
la krambis, sest arendustege-

vustest ei saa loota, et iga pro-
jekt on 150% edukas. No ei ole 
reaalses elus nii – ka teiste ette-
võtete kogemused näitavad, et 
edukas on umbes iga kümnes 

p ro j e k t . 
Aga me ei tohi karta investee-
rimist katsetusjulgusesse. 

Oleme väga hästi kapital-
iseeritud ettevõte, see on meie 
tugevus ja selge konkurentsi-
eelis. Võiksime selle ka ära ka-
sutada ja luua nt arendusfondi 
just pikaajalisi arendusvajadu-
si silmas pidades, selleks, et 
arendustegevused ei mõjutaks 
liiga otseselt ega järsult jooks-
vate aastate eesmärke. Aren-
dused ei tasu end kunagi ühe 
aastaga ära, siin on oluline pi-
kaajaline perspektiiv ja järje-
pidevus.

Minu hinnangul meil vaja 

luua efektseid ja nutikaid tur-
valahendusi, mis ei pruugi ol-
la alati kallid, kuid selle kõrval 
peame looma keerulisi asju – 
meil, erinevalt konkurentidest 

on selleks tarkus ja ra-
haline võimekus. 

Oleme turuliid-
rid, see paneb 
meile kohus-
tuse olla esi-
mene rajal ja 
näidata val-
gust teistele. 
Ja arendus-
protsessis on 
väga oluline 

roll ka TTD-l.

Kuhu turvatehnika areneb?
10 aasta pärast, usun, on 

traditsioonilise turvatehnika 
märksõnadeks juhtmevabadus 
ja internet. Isegi juba praegu, 
kui räägime videovalvest, on 
IP-põhine infoedastus välti-
matu. Et olla pädev IP-põhis-
te lahenduste loomisel, tuleb 
taas oma töötajaid koolitada. 

Mida veel uues ametis to do 
listi etteotsa oled seadnud?

Minu jaoks on väga oluline 
TTD sisemaine. Me ei ole ol-
nud oma ettevõtte sisse minu 
hinnangul piisavalt hea part-

ner, on mitmeid projekte, kus 
oleme pildunud vastastikuseid 
süüdistusi, kuid see ei vii eda-
si, vaatame parem peeglisse ja 
teeme asjad korda. Olen TTD 
sisemaine tõstmise väga sel-
gelt oma fookusesse võtnud. 

Kas ainult sisemaine on 
tähtis?

Kindlasti vajab parandamist 
ka meist välja paistev pool. Me 
peame suutma luua innovaati-
lisi tehnilisi lahendusi, peame 
suutma oma tarkust näidata nii 
era- kui äriklientidele. Loomu-
likult peame selles protsessis ka 
ise pidevalt ennast täiendama ja 
juurde õppima. Tehnika areneb 
pöörase kiirusega ja G4Si tehni-
kud ei saa aegade lõpuni kaab-
lipoisteks jääda. Vajame tarkuse 
kasvu, kui me selle oleme saa-
vutanud, siis hakkab see ka välja 
paistma ja nii kliendid kui laiem 
avalikkus tajub veel selgemini, 
et G4S on vääriline partner tar-
kade turvalahenduste loomisel.

Oluline on ka meie suurpro-
jekte avalikkusele rohkem kom-
munikeerida. Paljud ei tea, et 
oleme loonud nt kiiruskaame-
rate süsteemi, et ehitame Hi-Tec 
piirilahendusi jmt. Siin on loo-
mulikult omad raskused, kuna 
mitmed projektid on kaetud rii-

Tehnika areneb pöörase 
kiirusega ja G4Si tehnikud
  ei saa aegade lõpuni 
     kaablipoisteks jääda.

Priit Valk: EI TOHI KARTA 
OMA VÕIMETE PIIRE ÜLETADA

gisaladuse looriga, kuid kind-
lasti leiame võimalusi senisest 
rohkem välja paista. 

Mis Sind liikuma paneb? 
Mis Sind motiveerib seda kõi-
ke tegema – see on ju tohutu 
vastutus?

Mind motiveerib see, et ta-
han tulemust näha. Olen realist, 
võib olla kohati isegi liigselt. Ju-
hina pean oluliseks kuulata, mi-
da minu alluvad räägivad. G4Si 
tagasi tulema motiveeris mind 
ka meeskond – kõik mu ümber 
on oma valdkonna parimad te-
gijad, enamikega neist läheksin 
julgelt luurele. 

Aga kui see punkt, kus on 
tulemus võimalik saavuta-
da, on seatud liiga kõrgele ja 
kaugele?

Toon paralleeli - vabal ajal 
tegelen spordiga, selliste alade-
ga, kus saan enda piire proovile 
panna, üha kõrgemaid eesmär-
ke seada, nt lumelaua ja jooga-
ga. Tegelikult võib öelda, et nt 
jooga on oma võimete piiri-
de pidev nihutamine. Sisuliselt 
võib öelda, et piire polegi, ala-
ti saab paremini. Ja see paelub 
mind. Nii spordis kui ka töös. 
Seega – no limits! 

Andres Lember

PERSONAL

Siseülikool alustab taas

Paljud meie töötajad meenu-
tavad hea sõnaga 2000. aas-
tate keskel toimunud siseüli-
kooli. Toona sai koolitatud 250 
töötjatat, teadmisi saadi nii 
üldjuhtimises kui ka erineva-
te tugivaldkondade teemadel 
– turundus, riigikaitse jm. Pro-
jekt oli tookord uudne ja leidis 
kajastamist ka väljaspool ette-
võtet. On heameel, et sel aas-
tal on siseülikooli projekt taas 
algamas. 

“Kui eelmisel korral oli ülikooli 
võimalik “kandideerida” kõigil 
huvilistel, siis sel korral me en-
dist formaati ei jätka,“ ütles per-
sonalidirektor Eela Velström. 
„Tahame koolitus- ja suhtlus-
võimalustega jõuda inimeste-
ni, kelle ametinimetuses sageli 
juhi nime ei esine, aga kes sel-
legipoolest igapäevaselt tege-
levad inimeste juhtimise ning 
töö korraldamisega. See on 
sihtgrupp, kus töötajate soovi-
de ja ettevõtte vajaduste ühis-
osa on kõige suurem - objekti 
ja vahetusevanemad valve- ja 
sularahadivisjonist üle Eesti.”
Velströmi sõnul sisaldab prog-
ramm ka seekord kolme koo-
lituspäeva, millest üks toimub 
juba käesoleval aastal ja kaks 
järgmisel. Grupis osaleb 20-25 
inimest, programmi kutsutak-
se 100 inimest.

Gerly Tuisk
Värbamise- ja mehitamise osakonna 

juhataja

Õppepuhkusest

Kooliaasta on alanud ja õppu-
rid nühivad usinalt koolipinki. 
Ka meie ettevõttes on tööta-
jaid, kel õppimine ja töö käsi-
käes käivad. 

Et oleks vähegi kergem kah-
te vankrit vedada, annab täis-
kasvanute koolituse seadus 
töötajatele võimaluse saada 
õppepuhkust kuni 30 kalend-
ripäeva kalendriaastas (20 
päeva tasustatakse keskmise 
töötasu alusel). Töötajal on õi-
gus kasutada õppepuhkust nii 
loengutes osalemiseks, eksa-
mite tegemiseks kui ka muu-
deks õppimisega seotud tege-
vusteks. Õpingute lõpetamisel 
on võimalik saada 15 kalend-
ripäeva täiendavat õppepuh-
kust, mis tasustatakse töötasu 
alammäära alusel. 

Meie ettevõtte töökorralduse 
reeglid sätestavad, et avaldu-
se õppepuhkuse kasutamise 
sooviga esitab töötaja oma ot-
sesele juhile vähemalt 14 ka-
lendripäeva ette. Oluline on, 
et tööandja jõuaks tulenevalt 
töötaja puudumisest teha töös 
vastavad ümberkorraldused. 
Koos avaldusega tuleb esita-
da ka õppeasutuse tõend, mis 
tõendab töötaja õppimist. 

Aune Martmaa
Personaliarvestuse osakonna juhataja

G4S 

on jätkuvalt suu-
rim turvateh-
nika paigaldaja 

Eestis, omades 23protsendilist 
turuosa, selgub Eesti Turvaet-
tevõtete Liidu ülevaatest 2009. 
aasta kohta. 

Suurimat kasvu näitas eelmi-
sel aastal Telegrupp, kes kasva-
tas oma turuosa 19 protsendile. 
Turgu on võrreldes varasemate 

G4S on suurim turvatehnika paigaldaja
aastatega kaotanud kolmandale 
positsioonile taandunud Pris-
tis (16% turust). Seejuures peab 
märkima, et 2009. aastal liide-
ti Pristisega Skorpion ja varem 
sellega ühinenud Lilto. Neljan-
dat kohta omab mulluste tule-
muste põhjal tänaseks pankro-
tiohus olev ettevõte Hotronic 
7protsendilise turuosaga. 

2009 oli raske aasta kõikide-

le ettevõtetele, eriti ehitusturul 
tegutsevatele ettevõtetele. Ehi-
tusturu käekäiguga on aga val-
vetehnika paigaldamine otseselt 
seotud. Majanduslangus mõju-
tas tuntavalt ka G4Si turvateh-
nikadivisjoni käivet. Vaatamata 
35protsendisele käibelanguse-
le suutis G4S oma positsiooni 
turul säilitada ning ETELi üle-
vaatest saab järeldada, et teisi 

ettevõtteid tabas majanduskriis 
veelgi suuremal määral. 

Tänu suurimale kliendibaa-
sile, hooldus- ja turvaseadme-
te renditeenuse portfellile ning 
pädevatele töötajatele on ma-
jandusolukorra paranedes pa-
rimas stardipositsioonis G4S, 
mis loob eelduse meie turuosa 
edasiseks kasvuks. 

Andres Pastarus
TTD arendusjuht

Paigaldusturg 2009

Teised 30%
G4S 23%

Telegrupp 19%

Pristis 16%
Hotronic      7%

Kidde Eesti     4%

Optimus     4%
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Koostöös müügi-ja kliendi-
teenindusdivisjoniga, on võide-
tud erinevate omavalitsuste ja 
riigiasutuste korraldatud han-
keid. Hangete mahud pole ük-
sikult vaadates küll väga suu-
red, kuid kokku liites tagavad 
sõlmitud lepingud tehnikute-
le töö pikemaks ajaks ning tur-
vatehnikadivisjon on kõikides 
piirkondades tehnikuid juurde 
palkamas. Majandussurutisest 
on toibumas ka eraettevõtted, 
mille tulemusena on hakatud 
realiseerima varasemalt ootele 

pandud investeeringuid turva-
tehnikasse.

Põhja piirkonnas on suure-
mahulised nõrkvoolusüsteemi-
de paigaldustööd käimas Kris-
tiine Keskuses ja ASis Silikaat. 
Ida piirkonnas on lõpetamisel 
paigaldustööd Rakvere Ameti-
koolis ning tööd jätkuvad Mäe-
taguse Hooldekodus, Rakvere 
Reaalgümnaasiumis, Jõhvi Las-
teaias, Rakvere Kungla Laste-
aias ja Aseri Vabaajakeskuses. 
Lõuna piirkonna suuremad pai-
galdusobjektid on Tsirguliina 

Keskkool, Antsla Gümnaasium 
ja Jõgeva Lasteaed Rohutirts. 
Võideti Tartu Ülikooli 40 ob-
jekti ATS süsteemide hooldus-
hange. Lää-
ne piirkonna 
olulisemad 
paigaldusob-
jektid on Lei-
si Keskkool, 
S a a r e  m a a 
Lihatööstus, 
S a a r e m a a 
Piimatöös-
tus, Musti-
vere Alajaam, 
Pärnu kordon 
ja Abja Gümnaa-
sium. 

Projektiosakonna teise pool-
aasta suuremad tööd on Ühis-
teenustega koostöös ehitatav 

Ida-Tallinna Keskhaigla par-

Majandussurutisest on 
toibumas ka eraettevõtted, mille 
tulemusena on hakatud reali-
seerima varasemalt ootele 
    pandud investeeringuid 
           turvatehnikasse.

TTD personal arvudes

kimissüsteem. Võidetud on 
Maanteeameti kiiruskaamera-
te korpuste paigaldamise han-
ge ning Maksu- ja Tolliameti 

hange numbrituvastussüstee-
mi paigaldamiseks lõunapii-
rile.
Meeldiv on tõdeda, et võrrel-
des tänavu I kvartaliga suu-

Paigaldusturg näitab elavnemismärke
Viimastel kuudel on üha enam kuulda uudiseid 
majandussurutise lõppemisest ning üldisest majandu-
se pöördumisest kasvule. Samal ajal võime rõõmustada, 
et turvatehnikadivisjonile on teine poolaasta alanud 
tuntava töömahu kasvuga. 

renes ehitusmaht sesoonselt 
ja tööpäevade arvuga korri-
geeritud andmete põhjal 21%. 
Ehitusmahu sesoonne muutus 
ning üldine majanduskliima 
paranemine on suurendanud 
väiksemahuliste turvatehnika 
paigaldustööde arvu. Loode-
tavasti hakkab ehitusturg ka 
tervikuna kasvama, sest see 
mõjutab otseselt suurte pro-
jektide müüki. Turvatehnika-
divisjoni järgmise aasta käi-
beeesmärkidest moodustab 
just suurte projektide müük 
32%.  

Üldise majanduskeskkonna 
paranemine annab meile või-
maluse veelgi paremini reali-
seerida oma potentsiaali Eesti 
suurima turvatehnikapaigal-
dajana. 

Andres Pastarus
TTD arendusjuht

A 

ugustikuu viimasel nä-
dalavahetusel toimus 
TTD meeleolukas mees-

konnapäev. Seekord saadi kok-
ku Aegviidus Mustjõe kõrtsita-
lus.

Kõrtsitallu kogunes kokku 
pea 130 päevalist, mis moodus-
tab turvatehnika meeskonnast 
tubli kolmveerandi. Kui osale-
jad olid kõik kenasti loetud ja 
soovijad magalasse majutatud, 
heisati lipp, millega loeti TTD 
meeskonnapäev pidulikult ava-
tuks. Meeskonda oli seekord 
tervituskõnedega ootamas Prii-
tude tandem Sarapuu - Valk, 
kus ühtses sõbralikus õhkkon-
nas ja mõistmises anti üle TTD 
valitsussau.

Tervituskõnedele järgnes 
IMG koolitaja Mats Soomre 

TTD meeskonnapäev

Kaablivedu ja anduriheide 
kokkuvõte toimunud koolitus-
hooajast, mis sai alguse selle 
aasta kevadel ning mille raames 
said koolitust pea kõik divisjo-
ni töötajad. Matsi sõnavõtust 
ja tagasisidest töötajatelt õhkus 
meeldivat üksteise mõistmist ja 
rahulolu, mida oli näha ka õhtu 
lõppedes, kus koolitaja Matsist 
oli saanud üks meist.

Kuna tegu oli siiski meeskon-
napäevaga, siis ootas meid peale 
kosutavat lõunasööki ees lõbus 
filmipäev. Kiirelt pandi kokku 
kuus meeskonda ning filmimi-
ne võiski alata. Igal meeskon-
nal oli vaja vändata kahe tunni 
jooksul etteantud stsenaariu-
mi põhjal lõbus lühimängufilm 
muinasjutu Punamütsikese ai-
netel. Kostüümid oli korralda-
ja meile kaasa võtnud ning ko-

gu filmimistehnika oli samuti 
meie jaoks kenasti valmis sea-
tud. Alguses kerge paistnud 
ülesanne osutus meeskondade-
le siiski parajaks pähkliks ning 
nalja sai kuhjaga rohkem kui 
asist töötamist näitlejate, ope-
raatori ja režissööri vahel. Kuna 
tegu pidi olema tummfilmiga, 
siis ei oldud loomisprotsessis ka 
sõnavara osas kitsid – ning ül-
latuseks ilmnes õhtusel esilinas-
tusel tõsiasi, et filmid on siiski 
häälega.

Päev oli tõesti tegus ja kii-
re ning filmimisele järgnesid 
meeskondlikud teatevõistlu-
sed turvatehniliste vahenditega 
ning kaablivedu. Vahenditeks 
olid loomulikult andurid, mil-
lega tuli kauguse pealt täpsust 
visata ning hiljem üksteise otsa 
virna laduda. Kuna esialgu välja 
kuulutatud kaablivedu oleks nii 
mõnelegi meeskonnale inim-
kannatusi kaasa toonud, siis 

asendati kaabel kiiresti vana hea 
traditsioonilise köiega. Päeva 
sportlik osa kulmineerus võrk-
palliturniiriga.

Pärast sporti ootas meid ehe 
suitsusaun ning õhtusöögilauas 
pakkus silmailu naiskoor ja 

lummavad kõhutantsijad. Kui 
suurem nälg kustutatud algas 
oodatud Oscari-gaala ning kus-
tumatute linateoste esiettekan-
ded. 

Kätrin Seeberg
TTD personalijuht

Kokku 163 töötajat 
(mehi 149, naisi14);
Töötajatel kokku 100 last

Haridus:
30 Kõrgharidus
74 Kesk-eri
10 Kutse-kesk
39 Kesk
9 Põhi
1 Põhi-kutse

Staaž:
Keskmine 7,48 aastat
Kokku 1219 aastat

Vanus naised:
Keskmine 33,64 aastat
Kokku 471 aastat

Vanus mehed:
Keskmine 41,53 aastat
Kokku 6188 aastat

Allikas: Personalidivisjon

UUDISED

Eurode veoks uued masinad

Euro tahab teistmoodi raha-
kotte, suurema mündisahtli-
ga ja tugevamate õmblustega. 
Samamoodi peab ka kokku 
800 tonni euromüntide veoks 
kasutatav auto olema suurem 
ja tugevam. 
Soomukid, millega sularahadi-
visjonis praegu raha veetakse, 
suures koguses müntide veda-
miseks ei sobi, sest nende kan-
devõime on raske soomuse 
tõttu vaid 300 kilogrammi. Nii 
võtabki sularahadivisjon mün-
tide veoks kasutusele selleks 
kohandatud 3,5tonnise kan-
devõimega veoki. 
Masin tuleb kasutusele juba 
õige pea, et pankade korralda-
tava “mündikampaania” käigus 
loodetavasti suurtes kogus-
tes kogutav Eesti metallraha 
mõne kuu jooksul ühte koh-
ta kokku vedada. Kondiproo-
viks. Pärast €-päeva jääb auto 
samasuguse töö peale, ning 
hakkab raha korjama klien-
tidelt, kes saadavad korraga 
münte viieteistkümnest kilost 
rohkem.
Asi on seda huvitavam, et Eesti 
on esimene riik, kes euromün-
tide vedamiseks võtab kasutu-
sele eraldi auto. Ilmselt saab 
olema kliente, kellelt inkassee-
ritakse peamiselt münte, ning 
sel juhul ei peaks tavalise soo-
musbussi kandevõime kogu-
tavale mündiraskusele vastu. 
Loodetavasti nõnda seatud lo-
gistika ennast ka õigustab.
Peale selle lisandub jooksval 
aastal sularahadivisjoni veel 
kuus uut Volkswagen soomus-
bussi, mis kiirel eurovahetu-
se ajal on tubliks täienduseks, 
ning mis aegade rahunemisel 
vahetavad välja juba oma töö 
ausalt lõpuni teinud vanad 
soomukid.

Janno Juhkov
SD osakonnajuhataja

Kiiruskaamera projekt 
jätkub

Alarmtec paigaldab Maantee-
ameti tellimusel tänavu uued 
kiiruskaamerate kabiinid Pär-
nu ja Tartu maanteede äärde, 
lepingu kohaselt peavad ka-
biinid püsti olema hiljemalt 
novembri lõpuks. Kiiruskaa-
meraid hakkab valvama G4S.
Maanteeamet sõlmis riigi-
hanke tulemusena lepingu 
Alarmteciga 14 mõõtekabiini 
paigaldamiseks. Kaheksa uut 
kiiruskaamera mõõtekabiini 
on plaanis paigaldada Tallin-
na-Pärnu-Ikla maantee Pärnu 
maakonna (km 91-142) liiklus-
ohtlikesse kohtadesse.
14 mõõtekabiini lähevad 
koos paigaldusega maksma 
3 159 030 krooni. Maanteeamet 
palkas turvafirma G4S-i valva-
ma Tallinna-Tartu maanteele 
paigaldatud kiiruskaameraid. 
Maanteeamet maksab valve-
teenuse eest riigihankekon-
kursi võitnud G4S-ile 201 600 
krooni. Leping hõlmad 16 kii-
ruskaamera ja lisaseadme-
te valveteenust kolme aasta 
jooksul.
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Priit Valgu (paremal) ja Janek Vana selja taha koondunud tiimid 
veavad tegelikult ühte vankrit.

Stseenike filmivõtetelt.
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Mulle tundub, et olulised as-
jad juhtuvad kas nädala jook-
sul või nädalaste vahedega. 
Elu on näidanud. Ja näitas jäl-
le. Käisin üks päev Villu juu-
res, rääkisime maast ja ilmast, 
elu mõttest, ajaloost, eluvalust, 
aja ilust, juurtest ja lastest. Tööst 
peaaegu üldse mitte. Täpselt 
nädal hiljem sai Villu neljandat 
korda isaks. Ta oli mulle seit-
se päeva tagasi kohvikulaua ta-
ga rääkinud enda jäljest, mis te-
mast maha jääb. Jäljest, millest 
kellelgi edaspidi kasu võiks olla. 
Või mida oleks lihtsalt ilus ku-
nagi seljataha mineviku poole 
vaadata.

Vana aja mees
Tööpäev hakkas juba lõppe-

ma, kui ma ühes mitte eriti hu-
bases kohvikus oma päeva esi-
mese supi võtsin. Villu valis tee. 
Tavalise kollase Liptoni. Solgu-
tas ja segas suhkrut vaikselt, pi-
ka varrega lusikas liikus vedeli-
kus hääletult. Vanasti peeti seda 
hea kasvatuse märgiks, kui lusi-
kaga üleliia ei kolistatud. Villu 
tundubki olevat vanemast ajast. 
Sellest ajast, kui vesteldi vaikse-
malt, võeti ette üks asi korraga, 
aega vaadati mobiiltelefoni ase-
mel veel käekellalt ning mõeldi 
rohkem kui räägiti. Minu supp 
oli isegi luristamiseks liiga tuli-
ne. Lükkasin kõrvale jahtuma.

“Kas sa vale koha peale ei 
tööta? No su militaristliku hu-
vi pean silmas?”

“Ei. Miks? Ma olin kuna-
gi üheksakümnendate algul 
Jäägrikompaniis ja sellest kas-
vas või õigemini kasvatasime 
välja turvafirma Tammiskilp. 
Ma olin seal üks asutajatest.” 
Ta tõstab pika varrega lusika 
alustassile. “Kümmekond aas-
tat tagasi müüsime Tammis-
kilbi Skorpionile.” 

Pärast seda elas Villu aasta 

otsa enda jaoks piinavat rant-
jee-elu, seejärel töötas mõnda 
aega ilma palgata Kaitseliidu 
peastaabis.

Vahepeal oli ta jõudnud lõ-
petada Sisekaitseakadeemia 
kohtueelse uurimise erialal. 

“Sellega oli hea lugu - sain 
soovituskirja ning tegin sisse-
astumiseks kõik vajalikud ek-
samid ja katsed edukalt, ent 
psühholoogiline test vedas 
alt. Oli see siis liigne tahtmi-
ne vastata nii nagu ma arva-
sin komisjoni kuulda tahtvat 
või miski muu, aga test eba-

õnnestus. Anti teine võimalus. 
Tegin uuesti testi ning vasta-
sin küsimustikule seekord ris-
ti vastupidi. Tulemus oli sama, 
ikka sobimatu. Psühholoogili-
selt sobimatu. Mõne päeva pä-
rast helises telefon ja teatati, et 
“kuulge, Õun, me võtame teid 
ikkagi vastu”.” Villu pidas pau-
si, justkui andes aega selle mo-
noloogi seedimiseks ning lisas 
epiloogiks: “Mõne päevaga 
muutusin sobilikuks.” Ja lisas 
mokaotsast: ”Eh-eh-eh.” 

Villul sai pool teed joodud. 
Minu supp oli ammu otsas. 

Valvedivisjoni esindusob-
jektide osakonna juhatajat 
Villu Õuna portreteerib 
Janno Juhkov.

“Tegelikult oli neil ju seal 
vastuvõtukomisjonis üksjagu 
õiguski. Sobivuse kohta. Ma ei 
ole ju päevagi sel erialal tööta-
nud.”

Aatemees
Villul on see, mida paljudel 

ei ole. Tal on oma usk. Jäägi-
tu ja kompromissitu. Riigi-
kaitse ja kodumaa, selle kõige 
laiemas tähenduses, kõige mi-
neviku, oleviku ja tulevikuga. 
Tegelikult ma olingi teda se-
nini ainult sõjaväelase laiguli-
ses vormis näinud ja see sobib 

talle. Isegi tänane casual - tek-
sad ja pullover ta seljas on sa-
mas toonis kui sõdurite kõr-
bevorm.

“Mis värvi su saunakott on?”
Villu ei mõista küsimust.
“No ma tean ühte endist sõ-

javäelast, kellel isegi sauna pe-
suvahendite kott on khakilai-
guline.”

Villu naerab jälle mokaot-
sast, nii nagu seda ainult tema 
oskab. “Eh-eh-eh, ma nii paa-
dunud ei ole.” 

No tegelikult on ikka küll, 
aga veidi teisest nurgast - nai-

27. juuli lõuna paiku 
võisid Narva Astri 
kaubanduskesku-

se külastajad arvata, et nende 
ees avaneb uks kinomaailma 
telgitagustesse. Paraku ei järg-
nenud jõhkrale stseenile, kus 
üks mees lõi teist noaga kõrri 
ning  pussitatu verest tühjaks 
jooksmas oli, režissööri heaks-
kiitu näitlejatööle.  Kriitiline 
olukord lahenes G4S turva-
meeste Sergei Dušini ja Vladi-
mir Lazoneni kiirel ja profes-
sionaalsel sekkumisel. 

Kell 13.30 tekkis Narva ühe 
suurema kaubanduskesku-
se juures konflikt kahe mehe 
vahel, mille käigus 44aastane 
Igor lõi noaga 46aastast Vik-
torit kaela piirkonda. Ohtli-
kult noaga vehkinud mehe 
tegi relvituks ja pidas politsei 
saabumiseni kinni Astri kes-
kuse turvamees Sergei Dušin. 
Sаmaaegselt turgutas vahetu-
sevanem Vladimir Lazonen 

V eesurmaderohkel suvel 
suutis G4S rannaval-
ve ennetada traagilisi 

õnnetusi oma valvatavates ran-
dades, päästes uppumisohust 

KHAKIVÄRVI  mees

ne on tal samuti kaitseliitlane 
ja seda võib mõista – inimene 
armastab endasuguseid. 

Põhimõtete mees
Ma polnud enam ammu näi-

nud inimest, kes ei kasuta poo-
leteisetunnise vestluse  jooksul 
kordagi sõna “põhimõte”. See 
on seda imelikum, et teist nii 
paigas oleva süsteemse maa-
ilmavaatega ja põhimõttelist 
meest ma ei teagi. Ta ei rõhuta 
mitte midagi. Ta lihtsalt ei rää-
gi enda jaoks väheolulistest as-
jadest. Mõni aasta tagasi hak-
kas ta sügavuti oma sugupuud 
uurima. Ikka nii, et hommi-
kul Tartusse arhiivi, õhtul ta-
gasi ja järgmisel hommikul ni-
napidi kirikuraamatuisse. Just 
nõnda, vanamoodsal viisil, ise 
uurides ja kättpidi asjas olles. 
“Kirikuraamatud on saksakeel-
sed, sageli peaaegu loetamatu 
käekirjaga, ainus süsteem on 
kronoloogia. Kes kust suguvõs-
sa sisse tuleb jääb sageli arusaa-
matuks ja küsida ei ole kellelt-
ki, sest neid, kes teadsid, enam 
ei ole. Meid ei ole ju palju. Ma 
tahan teada, kes on need, kel-
lest ma põlvnen. See ei ole ai-
nult müstiline võlg esivanema-
te ees, mind tõepoolest huvitab. 
Omamoodi õudne on vaadata, 
kuidas suguvõsad hääbuvad, 
nimed kaovad.” 

Ta on jõudnud seitsmeteist-
kümnenda sajandini. Leidis 
Saaremaalt sugulased, kellest 
aimugi ei olnud ja ühe vana ta-
lukoha, kus peal paekivist vana 
tall. Nüüd ta seal käib sugulastel 
külas ja talli lahti võtmas. Võtab 
autokoormatäie tallimüüri lah-
ti, pakib euroalustele ja veab 
oma koju metsade vahele ja pa-
neb uuesti püsti, aidamüüriks. 
Talle meeldib ajalugu kogu selle 
materiaalsuses. Ta ei ütle seda. 
See on tunda.

Ma mõtlen, et ma lähen talle 
vahest appi. Seltskonna pärast.

Tee on lõpuks otsa saanud. 
Poolteist tundi ühte teed juua 
on oskus. 

“Ütle, sa A-Rühma ikka vaa-
tad? TV6 pealt tuleb.”

“Eh-eh-eh, ei vaata.” 

kannatanut ja kutsus kannata-
nule kiirabi.

G4Si töötajate oskuslik ja 
professionaalne tegutsemine 
sündmuskohal avaldas juhtu-
mi pealtnägijatele sügavat mul-
jet. Dušini ja Lazoneni hea töö 
leidis äramärkimist ka ettevõt-
tele saadetud tänuavalduses. 
“Ühinen kliendi tänusõnade-
ga ning hindan kõrgelt meeste 
hästi koordineeritud tegevusi 
niivõrd kriitilises olukorras, kus 
ühest ja ainuõiget lahendust on 
raske leida, kuid kus meie töö-
tajad sellega väga hästi hakka-
ma said”, ütles Ida piirkonna 
teenistusjuht Rannel Silov. 

Politsei alustas Astri kau-
banduskese juures juhtunu 
uurimiseks kriminaalmenet-
lust karistusseadustiku parag-
rahvi alusel, mis käsitleb ke-
halist väärkohtlemist. 

Julia Garanža
Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Narva elupäästjad RANNAVALVE ennetas uppumisi
viis ja andes esmaabi 911 ini-
mesele. 

G4S rannavalve juhi Henry 
Seemeli sõnul näitas tavatult 
soe suvi kui eluliselt vajalik võib 

olla ujumisoskus. “Ka sel aastal 
pole rannavalvega kaetud ala-
del uppunud ühtegi inimest, 
kuid üle Eesti on uppumissur-
masid olnud liiga palju. Mõel-
des järgmisele suvele, soovitan 
kõigil kaaluda võimalust ja va-
jadust lihvida oma ujumisos-
kust,” ütles Seemel. 

Suve jooksul registreeri-
ti G4Si valvatavates randades 
ligi 6000 avaliku ja heakorra 
rikkumist. Sarnaselt varase-
mate aastatega, tegid ranna-
valvajatele enim muret joobes 
ja klaastaaraga rannasviibijad. 

“Valdav osa esmaabi and-
mise juhtumitest olidki seo-
tud lõike- või torkehaavadega, 
mille põhjustas kokkupuude 
hooletuse tõttu purunenud 
klaastaaraga,” täpsustas Hen-
ry Seemel. Jätkuvalt oli sage 
laste kadumine rannas, suve 
jooksul viisid G4S rannaval-
vurid oma vanematega kok-
ku 85 eksinud last. “Juulikuus 
suutis üks lapsevanem Stroo-

mi rannas sama päeva jooksul 
kolmel korral oma lapse ära 
kaotada - ikka ja jälle olid ran-
navalvurid emale abiks,” lisas 
rannavalve juht. Mitmel korral 
aitasid rannavalvurid toimeta-
da kaldale merehätta sattunud 
ekstreemspordiharrastajaid. 
Tuuliste ilmadega olid ran-
navalvurite tähelepanu kesk-
punktis ka surfarid, keda tugev 
maatuul kandis avamerele ja 
laevateele ohtlikult lähedale. 

Rannasuve parimad olid:
• Kaupo Mändla,  
Tartu vetel päästja
• Ivan Jutkin, 
Haapsalu vetelpäästja
• Julia Bakšejeva, 
Narva vetelpäästja
• Laur Nurkse, 
Pirita vetelpäästja
• Kärt Praks, 
Pirita vetelpäästja
• Andrei Fjodorov, 
Stroomi vetelpäästja

Ei võtnud teda tuli ega vesi. Tänukirja võtab vastu Vladimir Artjomenko, mees kes 
tööd tehes välgutabamuse sai ja päästis hiljem tormisest merest kaks noorukit.
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Kohe on algamas sügis ja taas on võimalik spordiklu-
bi liikmetel kasutada harjumuspäraseid sportimisvõi-
malusi, kuid sel hooajal on klubi liikmeks astumise 
korras mitmeid muudatusi. 

Spordiklubi keskendub uuel 
hooajal peamiselt piirkondli-
ke sportimisvõimaluste paran-
damisele ja ka võistluste kor-
raldamisele. Tallinnas on plaan 
osaleda sel aastal ka ühes korv-
pallisarjas ja loomulikult jätka-
me sõpruskohtumiste pidamist 
erinevatel aladel. 

Jätkame ka ettevõttesiseste 
võistlustega, mis järjest enam 
uusi kaasalööjaid leiavad. Loo-
mulikult võistleme Tartu Ma-
ratonide sarjas ja kindlasti ole-
me kohal ka teistel rahvaspordi 
üritustel. 

Tähelepanu oma töötajatel
Spordiklubi soovib uuel hoo-

ajal muutuda rohkem G4S Eesti 
töötajate keskseks ja sellest tule-
nevalt muutub ka mittetöötaja-
te ja pereliikmete liikmeks astu-
mise ja olemise kord. 

Mittetöötajatel muutub liik-
memaks, mis algavast hooajast 
on 3000 krooni. Pereliikme-
te puhul on kõige suuremaks 
muutuseks, et igal töötajal saab 
lisaks temale spordiklubis-
se kuuluda üks täiskasvanud 
ja kuni kolm alaealist perelii-

get. Samuti peab töötaja, kel-
le pereliige soovib spordiklu-
bi liikmeks astuda, olema ka 
ise spordiklubi liige. Kõik tei-
sed spordiklubi liikmed saa-
vad jätkata mittetöötajate tin-
gimustel. 

Spordiklubi juhatus saab te-
ha alati erandeid, kui selleks 
on mõjuvad põhjused (nt pal-
julapselistele peredele).

Selle sammuga me soovi-
me parandada ja suurendada 
töötajate sportimisvõimalusi 
veelgi. Loodame, et tuleb 

huvitav ja 
aktiivne spordiaasta, kus en-
dale tegevust leiavad kõik G4S 
Eesti töötajad ja G4S Spordi-
klubi liikmed.

Sportlik suvi
Varasematel aastatel on 

spordiklubi tegevus suveks 
soikunud. Sel aastal üritasime 
seda muuta ja Tallinnas ning 
Tartus see meil ka rohkemal 
või vähemal määral õnnestus.

Spordiklubi suvi 
algas tänavakorv-

palliga, mis oli 
algselt paani-
tud T25 park-
lasse. Siiski ei 
olnud ilma-
taat meile ar-
muline ja oli-
me sunnitud 
turniiri saalis 
pidama. Sel-

lest hoolima-
ta oli turniir võitluslik ja G4S 
meistritiitli viisid Tartusse 
sealsed valvedivisjoni mehed. 

Tallinnas alustati suvel kord 

nädalas toimuvate jalgpalli-
treeningutega. Jalgpallis pee-
ti ka kaks sõpruskohtumist. 
SEB võistkond oli jalgpallis 
meist seekord parem ja võitis 
5:3. Sõpruskohtumises Viking 
Line’iga jäi mäng viiki 3:3. 

Augustis toimunud G4Si 
meistrivõistlused jalgpallis 
võitis lõuna piirkonna esin-
dusvõistkond, kes sai aastaks 
enda valdusse rändkarika. Veel 
selgusid G4S meistrid tennises 
ja rulluisusprindis. 

Tugevdatud G4S naiskond 
võistles kaasa ka Eesti klubi-
de karikavõistlusel tennises, 
kus saavutati kõrge teine koht. 
Näiteks Urmas Sõõrumaa 
Tenniseakadeemia jäi  neljan-
daks. 

Raido Rätsep
Spordiklubi juht

Igal töötajal saab lisaks 
temale spordiklubisse kuuluda  
  üks täiskasvanud ja kuni 
      kolm alaealist pereliiget.

Spordiklubi   

liikmeks astumise 
korras muudatused

G4S algatas lapselupäästja-
te tunnustamise traditsiooni 
2006. aastal. Elupäästmise eest 
on teenetemärgi pälvinud juba 
14 last ja noort. 

Oskus märgata
AS G4S Eesti juhatuse esi-

mehe Andrus Ossipi sõnul eris-
tab seekordseid teenetemärgi 
saajaid nende erakordne oskus 
märgata abivajajat. “Oskus hoo-
lida vajab tänapäeva ühiskon-
nas paraku julgust, just seetõttu 
imetlen nende noorte inimeste 
meelekindlust ja tahet usalda-
da oma sisetunnet ning aidata 
abivajajat tingimusteta,” ütles 
Andrus Ossip.

G4Si maratoonarid Olga Andrejeva ja Taavi Tambur treenivad alates 
septembrist Keenias Itenis merepinnast 2300 meetri kõrgusel asuvas 
spordibaasis. 

Koduse tunde loob see, et baasi valvab ööpäevaringselt G4Si turva-
töötaja. „Lisaks võib G4Si märgata mujalgi. Nairobis oldud lühikese aja 
jooksul nägime G4S inkassaatoreid, kes töötasid suure soomustatud 
autoga ja neid saatis automaadiga sõdur. Nägin ka patrullautot, see 
oli nagu kaubik, mille aknad olid trellidega. Tänavatel olid G4S reklaa-
mid,“ rääkis Olja. 

Olja ja Taavi Keenias.

Neli noort 
ELUPÄÄSTJAT 
sai G4Si teenetemärgi
Neli noort elupäästjat sai 16. septembril Pärnus Suure 
Semu Seikluse käigus G4Si teenetemärgi „Vapruse eest“. 

Kertu Rannak G4S eesti juhatuse liikmelt Margus Kolumbuselt teenetmärki
 vastu võtmas.

male, lahtise tiigivee all oli ko-
hati üsna paksu jääd. Alekseile 
ulatus vesi rinnuni, kui esimene 
hädaline oksast kinni sai. Tei-
se poisi juurde jõudmiseks tuli 
veel sügavamale minna ja isegi 
jääd lõhkuda. Tiigipõhi oli peh-
me ja jalad kippusid kinni jää-
ma, kuid Mehis ja Aleks suutsid 
teisegi poisi kaldale toimetada.

Endast suuremale appi
G4Si vapruse märgi said ka 

Pärnu Kuninga tänava põhi-
koolis õppivad Kertu Rannak ja 
Georg Alemaa. Kuninga kooli 
9. klassi tüdruk Kertu Rannak 
ja kaheksandik Georg Alemaa 
tõid 10. mai õhtul kaldale Sau-

Pärnu abituriendid, Hansa-
gümnaasiumis õppiv Aleksei 
Rožkov ja Ühisgümnaasiumi 
õppur Mehis Kont päästsid tä-
navu 9. aprillil 8- ja 7-aastase 
poisi elu. Mehis ja Aleksei olid 
parasjagu peole minemas, kui 
kuulsid Kuldse kodu elurajoo-
nis tiigi poolt venekeelset appi-
hüüdu ja tõttasid kisa peale ko-
hale. Mehis murdis kaldalt oksa 
ja läks vette, et seda poistele ula-
tada. Šokis lapsed ei saanud sel-
lest kinni. 

Noormehed läksid sügava-

ga jõkke suplema läinud ja vees 
teadvuse kaotanud Arkadi.

Kui Kertu nägi, kuidas üks 
napsune mees Tartu ülikooli 
mereinstituudi kai juurest uljalt 
üle jõe ujuma hakkas, mõistis ta 
selle ettevõtmise ohtlikkust ja 
ujus igaks juhuks temaga kaa-
sa. Jõe keskel vajus ujuja pea 
vee alla. Kertu upitas koguka 
mehe vee peale ja hüüdis ap-
pi kaldale jäänud koolivenna 
Georgi. Lapsed vedasid mee-
lemärkuse kaotanud mehe ka-
he vahel kaldale. 

Rulluisuvõistluse õnnelikud karikavõitjad.
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Kümned G4S Spordiklubi liikmed panid end proovile septembrikuisel Tartu rattarallil.
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ELUST enesest

Andrus Ossipi arvamuslood
Suve jooksul üllitas G4S Ees-

ti juhatuse esimees arvamusar-
tiklid Äripäevas, Postimehes ja 
Õhtulehes. Majanduslehes il-
munud artiklis analüüsis And-
rus Ossip turvaturu trende ja 
tõi välja, et ettevõtte juhi või 
omaniku isiku tuntus ja kuvand 
ei taga turvalisust. „Pigem on 
siin võtmesõnad terve süstee-
mi järjepidev tegutsemine, aas-
tatepikkune kogemus, täienev 
teenustevalik. Kui soovite, siis 
ka erialane oskusteave, mis tu-
gevdab seljatagust suuremasse 
turvagruppi või kontserni kuu-
luvatel ettevõtetel. Sõbrale-tut-
tavale on raske ära öelda isegi 
siis, kui ta teenus on kehvem.“ 

Postimehes ilmunud loos oli 
juttu kleepsuturvalisusest meie 
meeltes. „Turvaauke ainult 
kleepsuga paigates – ükskõik 

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb tehnikadirektor Andrus Jauk: „Mu oma aia arbuus”. Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks Jaak Luide, kes saab auhinnaks G4Si sauna-
lina. Uue ristsõna lahendus, pildil oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 1. novembrini 2010 e-posti aadressile julia.garanza@ee.g4s.com või postiga Tammsaare 
tee 25, 11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

Arva, kes on mees pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus toimus. 
Saada need vastused koos oma andmetega enne 1. novembrit aadressile julia.
garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. Lehe eelmises 
numbris ilmunud fotol oli Ivi Näkk Ühisteenustest 2004 a. suvepäevadel. Õige vas-
tuse saatnutest osutus loosi tahtel G4Si logoga meene võitjaks Anne Variksoo, 
operaator Rahvusraamatukogu valvekeskusest.

kui tugev see kleeps märgiliselt 
või vastupidavuselt ka poleks – 
paraneb meie turvalisus ainult 
näiliselt, justkui arvutimängus,” 
kirjutas Andrus Ossip. 

Õhtulehe artiklis arutles And-
rus Ossip meie kooliprogrammi 
üle. Artikli ajendiks said tänavuse 
suve rohked uppumissurmad ja 
nende üks põhjusi – vähene uju-
misoskus. Andrus Ossip tõi esi-
le puuduse mehe koolisüstee-
mis, kus ujumise õpetamisele 
ei pöörata piisavalt tähelepanu. 
„Kumb on parem, labajalavalss 
või krool?” küsis Ossip. “See 
küsimus polegi nii kohatu, kui 
vaadata koolide kehalise kas-
vatuse tunni riiklikku ainekava, 
kus kohustusliku kursuse raa-
mes õpetatakse gümnaasiumis 
rahvatantse, kuid ujumine just-
kui vaene sugulane võib-olla 
leiab armu kavavälise alana.”

miinus VIIS

Meediapilk on rubriik, kus avaldame valikuliselt lühiülevaateid turvavald-
konna või meie kontserni kohta ajakirjanduses avaldatud materjalidest.

Miinus viis on rubriik, kus vaa-
tame tagasi oma kontserni aja-
loole ja anname väikese ülevaa-
te, mida kirjutati meie ettevõtte 
lehes viis aastat tagasi.

Tihe rebimine
Kontserni siseleht kirjutas esi-
küljel, et konkurents turvatu-
rul on juba pikemat aega väga 
tihe. Suurimaks valupunktiks 
tööjõu leidmine ning teenus-
te hinnad. 
Teravaks läinud hinnasõ-
da on tihedalt seotud tööjõu 
küsimuse ga. Kvaliteetset töö-
jõudu on üha raskem leida. Sa-
madele potent siaalsetele töö-
tajatele pretendee rivad lisaks 
turvaettevõtetele ka politsei 
ja kaitsevägi. Tööjõu leid mise 
osas lisab turule pingeid Läti 
Grifs, kes võtab üle Rimi kesku-
si ja Säästumarketeid. Grifs ise 
deklareerib, et nad pole odav 
fir ma. Palk aga, mida Grifs 
kvali fitseeritud turvatöötajale 
lubab, jääb selgelt maha Falc-
kis ja teis tes Eesti suuremates 
turvafirma des makstavast.

Pristis kahjumis
Juuli algul teatas BNS, et tur-

vaettevõte Pristis jäi möödunud 
aastal 26,1 miljoni krooniga 
kahjumisse, 2008. aastal tee-
nis ettevõte 18,5 miljonit kroo-
ni kasumit. Pristise konsolidee-
ritud käive kahanes mullu 224 
miljonile kroonile, mida on 25 
protsendi võrra vähem kui tu-
namullu, selgub ettevõtte ma-
jandusaasta aruandest. 

Hotronic pankrotistumas
Paaril viimasel kuul avaldasid 

mitmed meediaväljaanded lu-
gusid turvafirma Hotronic ko-
hal olevast pankrotiohust ja sel-
lest, et Hotronic grupp püüab 
kantida kliente grupi ainsas-
se maksuvõlast vaba hoitud et-
tevõttesse. Grupi maksuvõlad 
ulatuvad miljonitesse krooni-
desse, Hotronicu kontod on 
arestitud ja töötajatele viivita-
takse palga maksmisega, rapor-
teeris meedia. 

Elust enesest on rubriik, kus 
kirjutame turvatöös esineva-
test koomilistest seikadest. Kir-
juta Sinagi G4SPressile aadres-
sile julia.garanza@ee.g4s.com 
oma töös ette tulnud naljaka-
matest juhtumitest. Parimad 
kaastööd avaldame lehes

Pistise MacGyverid 
Pikaajalise tehnikafirma taus-

taga Pristises tundub töötavat 
eestimaised MacGyvereid või 
mehi, kes teevad peedist pe-
sumasinale trumleid. Turvatee-
nuse mainele, kahjuks, ei mõju 
nad kuigi hästi.

Järgnevalt on kirjeldatud 
kaks võimalikku viisi, kuidas 
kliendile välivalvet pakkuda:

Lahendus 1, G4S - osta 
Alarmtecist üks korralik Optex 
väliandur a 1300 krooni+km ja 
paigaldada. Juhul kui vaja ko-
gust suurendada siis korrutada 
vastavalt soovitud arvuga.

Lahendus 2, Pristis (vt. foto ) 
- võtta üks DSC 75 kroonine si-
seandur, osta Bauhofist 7kroo-
nine nurgik ja leida 1 kroonine 
tühi plasttaara pudel. Kombi-
neerides saavutada  antud tu-
lemist “väga ilus” väliandur. Ju-
hul kui vaja kogust suurendada 
siis korrutada vastavalt soovi-
tud arvuga.

MALE-
NUPP

SAADE
ETV-S

ALLVEE-
LAEVA
ÕHUMAST

VEHK-
LEJA

VENE
NAISE
NIMI

TONN ÕIGEKIRJA
KORREKTOR

KOHT
PÄRNU-
MAAL

VENE
KEELE
EESSÕNA

SAMUTI
LD K

NALJAMEES

MONUMENT
PETERBURIS

PUHASTUS-
VAHEND

KUNSTI-
MUUSEUM
HISP-S

PEEN NAINE

NORD LILL

ELUTA
AJAJÄRK

EMIL OJA

LIHATÖÖSTUS

VÄRVU-
LINA

LAPSE-
TOITJA

ARU

VÕISTLUS-
TANTSIJA

LINN
BELGIAS

PINNAÜHIK

JOOD

MEHENIMI

VALD
L-VIRUS

MÕÕDIK

MERI
INGL K

HOMEROSE
EEPOS

LUULETAJA
IN + NIMI

SULGEMIS-
VAHEND

LINN
SOOMES

LINN

HENDRIK
KRUMM

KOLMAPÄEV
 SKS K

VÄHE ÕHKU

VANAMEES

VAIMULIK

LÕUNA
PUHKUS

TORGE UNITED
STATES

TOOMAS INDIA
NAISE
NIMI

AJAKIRI

KASTREE-
RITUD
TÄKK

SUUTÄIS

TROSSI-
SILM

VENE
AVANTÜ-
RIST19. SAJ

VÄIN

VÄLJA-
PÄÄSMATU
OLUKORD

SÕJAJUMAL

TERAVILI

TERAVILI

„ÕNNE”
TEGEL

NAATRIUM

TÄPITÄHED

LÄMMASTIK ELUPUU-
ELUSTIK

AUK

USA
KIRJANIK

KREEKA
TÄHIS

LUU
SEES

TEMAL

LENNU-
VÕIMETU
LIND

NAISE
NIMI

KODU-
LOOMA
KEHAOSA

VÄÄVEL

KIRJASTUS

RAADIUS

NOOT

AASTA

NOOT NSV
VN K

PAAVSTI
PEAKATE

VIIS

19URVE

G4S

Rannateemalise FOTOKONKURSI võitis Svetlana Vildanova

G4S Eesti ja veebiportaal ilm.ee korraldasid suvel rannavalveteemalise fotovõistluse. Võistluse-
le saadetud pilte saab näha veel praegugi ilm.ee-st. Ilm.ee tegi parermiku kohta oma otsuse, meie 
tegime oma. Lehekolleegium otsustas, et parim rannavalveteemaline pilt on Svetlana Vildanovalt, 
sest selles on randa, rannavalvet ja mõnusat suveõhtu meeleolu (vt foto paremal). Svetlana 
Vildanovaga võtab lehekolleegium ühendust ja annab üle auhinna. 
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Üllar Liblik
MKD Lõuna osakonna juhataja


