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“Vanast koduvalvest jäi järgi 
vaid teenuse põhimõte ja ni-
metus. Uue koduvalve lähte-
ülesannet püstitades võtsime 
eesmärgiks, et selle märk-
sõnaks peab saama kliendi-
kesksus,“ tutvustas uue sisu 
saanud koduvalve sünnilugu 
müügi- ja klienditeenindu-
se divisjoni tootejuht Kristjan 
Mikk. „Kuna iga klient on eri-
nev, peab ka toode olema pii-
savalt paindlik, et rahuldada 
erinevaid vajadusi.”

Turg soosib paindlikkust
Koduvalve uuendamine või-
maldab liikuda ja kasvada 
koos järjest nõudlikumaks 
muutuva tarbi-
jaga. Uus ko-
duvalve on   kui 
lego konstruk-
tor, mis lubab 
igal kliendil 
ehitada enda-
le täpselt oma 
vajadustele vas-
tava valvepaketi. 
Saab valida sobi-
vad valveseadmed, 
tehnilise valve teenu-
se ning erinevad lisatee-
nused. Koduvalvega on või-
malik liituda ilma sissemakset 
tegemata: kergitades mõne-
võrra kuutasu suurust, vabas-
tab see uuendus liituja kopsa-
kast sissemaksest. Viimasena 
valib klient kliendikohustus-
perioodi pikkuse vahemikus 
2-5 aastat. 

Veel ühe olulise muuda-
tusena läheb kliendikohus-
tuse täitmisel valveseadme-
te omandiõigus üle kliendile, 
kes jätkab kuutasu maksmist 
üksnes tarbitavate teenuste 
eest. Kõik need uuendused on 
meeltmööda nii kliendile kui 
ka müügimeeskonnale. 

Objektidele, kus reageeri-
misoperatiivsus ei ole kliendi 
jaoks kriitilise tähtsusega, on 
uues tooteportfellis välja pak-
kuda odav väljakutseteenus. 

Müügijuhi Henri Alti hin-
nangul on tegu parima ko-
duvalvepakkumisega Ees-
tis. „Kindluse nii väita annab 
klientide tagaside, kes mär-
givad, et meie teenus on lä-

bipaistev ja 

paindlik,“ ütles Alt. „Mõeldud 
on ka hinnatundlikuma tarbi-
ja peale, kelle jaoks on oluline, 
et kodu valvamisega kaasnev 
ei nõuaks suuri esmaseid in-
vesteeringuid.”

Pilvi ja Vello Hints liitusid 
uuenenud koduvalvega au-

Juulis tuli G4S välja uuendatud koduvalveteenuse
ga, mis arvestab senisest enam kliendi vajadusi ja 
võimaldab kliendil paindlikult omale sobiv teenuse
pakett koostada. Vähemnõudlike klientide jaoks lisan
dus portfelli nn säästutoode.
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gustis, kui tuli otsus taas rei-
sima minna. “Enne Norrasse 
minekut jäi hinge kripeldama 
mõte, et kodu jääb jälle üksi… 
Meil on varemgi vargad majas 
käinud, mistõttu kaalusime 
reisile minekut pikalt,“ ütles 
Vello Hints.  

Murtud eelervamused
Hintside pere uskus enne, kui 
otsustas G4Si pöörduda, et 
koduvalveteenus on luksus, 
mis kättesaadav vaid rikaste-
le. „Kusjuures, me pole sugugi 
ainsad, kes nii arvavad. Meie-
vanustel inimestel on paraku 
omad eelarvamused: koduval-
vet peljatakse, sest arvatakse, 
et see on kindlasti kallis. Tei-
seks kardetakse, et juhtmed 
rikuvad maja ilme ära ning 
seinad puuritakse auklikuks,“ 
rääkis Hints. „Nii ei julgegi 
vanem inimene reisima min-
na, ja kui julgebki – loodab 

pigem luku ja koera peale, 
sest seadmete hind on krõbe. 
Koduvalvega said kõik need 
müüdid korraga purustatud. 
Selgus, et kallite seadmete eest 
saab tasuda pikema perioo-
di jooksul ning kuutasu on ka 
pensionärile jõukohane.“

Teine meeldiv avastus Hint-
si jaoks oli kiirus ja mugavus. 
„Neljapäeval hakkasime ko-
duvalve kohta uurima ning 
juba järgmise nädala kolma-
päeval puhkasime Norras. 
Tehnik, viisakus ise, tegi väga 
head tööd. Võib tunduda nal-
jakas, kuid tal olid isegi rede-
lijalgadel pehmed tallad all, et 
mitte põrandat rikkuda. Vä-
ga meeldiv kogemus,“ kiidab 
Hints. „Oleme jaganud mul-
jeid ka oma sõpradega, kes ol-
les samuti reisipisikust naka-
tunud, mõtlevad koduvalvega 
liituda.” 

Julia Garanža

Uus koduvalve on kui 
lego konstruktor, mis lubab 
igal kliendil ehitada endale   
  täpselt oma vajadustele 
      vastava koduvalvepaketi.

Igale kliendile rätsepaülikond 

Kõik müüdid koduvalveteenuse kallidusest ja kättesaamatusest said purustatud. „Selgus, et kallite seadmete eest saab tasuda pikema perioodi jooksul ning kuutasu 
on ka pensionärile jõukohane,“ on värske klienet Vello Hints rahul.

 Just vargused on kuriteo
liik, kus turvafirmad on ees liinil 
ja kus turvatöötajate töö on 
olnud nii efektiivne, et üha 
rohkem kurjade mõtetega 
tegelasi loobub oma plaanist.“

Andres Lember
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TURUNDUS: ARVUTA SOBIV TEENUS ISE VEEBIS

Tähelepanuväärseks turunduslikuks uuenduseks on ka 
kodu valve veebikalkulaator, mille abil iga G4S kodulehe 
külastaja saab ise koostada oma vajadustele ja võimalus-
tele vastava koduvalvepaketi. 
Tehes kalkulaatoris erinevaid valikuid valveseadmete või 
teenuste osas, on näha, kuidas need valikud mõjutavad 
koduvalve kuutasu. Kõik kalkulaatoris pakutavad valikud 
on varustatud infonupukestega, mis seletavad kasutajale 
lahti konkreetse valiku sisu ning annavad nõu, mida tuleks 
valikut tehes silmas pidada. Kui meelepärane lahendus lei-
tud, saab selle edastada G4Si müügiosakonnale, kust peat-
selt võetakse huvitatuga ühendust, et jagada lisainfot ning 
teha täpsustatud hinnapakkumine. 
Teisest küljest täidab see kalkulaator ka harivat funktsioo-
ni. Aja kokkuhoiu mõttes saab klient end kõikide olemas-
olevate võimalustega peensusteni kurssi viia ning küsida 
pakkumist, mis oleks just talle õmmeldud rätsepaülikond.

Tarmo Pärjala
Turundusjuht
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Justiitsministeeriumi 
kriminaalstatistika   

    näitab, et oleme edukalt 
        hakkama saanud ka rahva 
            ootustega. 

K 

uritegevus vähenes tänavu esimesel pool-
aastal võrrelduna mullu sama perioodiga 
14%. Vargused, mis tavapäraselt moodusta-
vad laias laastus poole registreeritud kurite-
gevusest, kahanesid samas suisa 22% võrra. 

Nõnda kõneleb justiitsministeeriumi statistika. 

Samas on varguse ohvriks langemine või ka naabru-
ses toime pandud vargused üheks levinumaks tõu-
kejõuks valveteenuse ostmisel. Seda kinnitas ka vii-
mase kampaania ajal koduvalvega liitunud klientide 
seas läbi viidud uuring. 

Neid teadmisi kokku pannes on kerge tekkima eks-
lik järeldus, et elu läheb üha ilusamaks ja turvalise-
maks, mistõttu vajadus valveteenuse järele kahanab. 
Kordan, see järeldus on sügavalt ekslik. Väide kuri-
tegevuse kahanemise trendist võib ju õige olla, kuid 
see ei tähenda valveteenuse turu kahanemist. Jah, 
ajutisi tagasilööke võib esineda, kuid pikemas pers-
pektiivis, rahva ja riigi jõukuse kosudes valveteenu-
se vajadus pigem kasvab. Niikaua kui on eksistee-
rinud inimene, kellel on vara, on olemas olnud ka 
need, kes seda vara endale himustavad. Ning et seda 
vara kurja eest kaitsta, ulatub sama iidsetesse aega-
desse ka valvuri või turvatöötaja amet. Kindel töö 
tänase päevani. Seepärast tuleb veidi lähemalt vaa-
delda kuritegevuse vähenemise põhjuseid, sest ei ole 
ju meist keegi nii naiivne ega arva, et ühiskond kui 
võlujõul vargushaigusest terveneb. 

Kindlasti on varavastaste kuritegude kahanemise 
põhjuste palett kirju – seda mõjutab ühiskonna ül-
dine heaolu, tööhõive, riigi karistuspoliitika, polit-
sei, piiride pidamine jpmt. Kuid kogu selles põhjus-
te värvikirevuses annab just varavastaste kuritegude 
puhul jõudsat tooni aspekt, mis kannab nime turva-
töötajate ennetav töö. Just vargused on kuriteoliik, 
kus turvafirmad on eesliinil ja kus turvatöötajate töö 
on olnud nii efektiivne, et üha rohkem kurjade mõtete-
ga tegelasi loobub oma plaanist. Loobub, sest meie ole-
me kliendi eest valvel. Loobub, sest lihtsam ja ohutum 
on varastada sealt, kus turvafirma valvet ei ole.

Justiitsministeeriumi kriminaalstatistika näitab, et 
oleme edukalt hakkama saanud ka rahva ootustega. 
Just ennetamine on see, mida kliendid meilt eelkõi-
ge ootavad. Nii 2008. kui ka 2010. aastal läbi viidud 
esinduslikus uuringus märkis ligi pool vastanuist, 
et turvafirmalt oodatakse eeskätt probleemide ära-
hoidmist. 

Suuruselt järgmine rühm, umbes veerand elanikest 
leiab, et turvafirma esmane roll on probleemidele ja 
kahjudele reageerida. Ka see on jätkuvalt meie tugev 
külg. G4S pidas esimesel poolaastal kinni ja andis 
politseile üle 3286 õigusrikkujat, neist valdav ena-
mik jäid vahele varavastast süütegu toime pannes. 

Mure oma vara pärast on ja jääb alati. Ka meie tel-
litud uuringud kinnitavad, et rohkemal või vähe-
mal määral peab vargusriske enda jaoks oluliseks 
ligi kolm neljandikku elanikest. Numbrid ja uurin-
gud tõestavad, et turvafirmad on efektiivsed nende 
riskidega tegelemisel – peamiselt selleks, et kliendi 
jaoks ennetada halbu üllatusi. Või siis vajadusel ka 
pätt raudu panna. 

TUBLI töö! Valdav osa g4slastest hin-
dab enda informeeritust ette-
võttes toimuvast väga heaks 
(15,1%), heaks (48,6%) ja ra-
huldavaks (30%), selgus juu-
nis läbi viidud internetipõhi-
sest küsitlusest. Halvaks pidas 
enda informeeritust 6% küsit-
letuist. 

Tähelepanuväärne, et en-
da informeeritust negatiivselt 
hinnanud vastajad olid enim 
kriitilised ka muudele küsi-
mustele vas-
tates. Sarnast 
trendi oli mär-
gata ka kõr-
geid hindeid 
jaganud vasta-
jate leeris. Et-
tevõtte uudiste 
kättesaadavust 
ja enda infor-
meeritust mak-
simumpunktide-
ga hinnanud vastajad 
andsid keskmisest kõrge-
maid hindeid ka teistele kü-
sitluses puudutatud lõiku-
dele, tõestades põhitõde, et 
kommunikatsiooniga rahul-
olevamad ettevõtte töötajad 
seostavad end rohkem oma 
töökohaga ning on pühendu-
numad kui need, kelle rahul-
olu tase on madalam. 

Kõikidest kasutusel oleva-
test infokanalitest osutus me-
nukaimaks nädala uudiskiri, 
kogudes poole vastanute hääl-
test. “Loen nädala uudiskir-
ja alati,” vastas üle 46 protsen-
di vastanuist, “harva” ja “mitte 
kunagi” - 16 ja 3 protsenti kü-
sitletuist. Teine infokanal, mi-
da kõige rohkem toodi välja 
kui võimalust tutvuda ettevõt-
te uudistega on siseveeb (vas-
tusevariant “enamasti” 37,6%). 

Intraneti mittekasutamist on 
põhjendatud “eraldi keskkonna 
kehva kättesaadavusega”, “huvi-
tavate teemade puudumisega”, 
“teiste infokanalite eelistamise-
ga”, “harjumuse puudumisega” 
ning “keerulise sisselogimis-
süsteemiga”. Küsitlus näitas, 
et eelkõige nähakse siseveebis 

ettevõtte uudistekanalit, mis 
enamjaolt rahuldab vastanuid 
infokanalina, kuid jätab soovi-
da funktsionaalsuse poolest. 

Ettepanekute osas toodi väl-
ja, et “intranet peaks olema töö-
ülesannete täitmist soodustav”, 
tõdeti “tugevat ettevõtesiseste 
kontaktandmete puudust” ning 
pakuti, et intranetist peaks saa-
ma “igapäevase töö organiseeri-
miseks vajalik keskkond”. 

Ajalehte G4SPress puuduta-
vates kommentaaridest kumas 
selge soov näha selle veergu-
del rohkem persoonilugusid. 
Populaarsuselt teiseks põhirub-
riigiks osutus juhiveerg, mille-
le järgnesid ettevõtte arenguid 
ning erinevaid tööalaseid juh-
tumeid puudutavad lood. 

Kuigi lõviosa meie tööta-
jaist eelistab lugeda lehte tra-
ditsioonilisel paberkandjal, 
esitati ka keskkonnasäästlikke 
arvamusi, et tulevikus võiks 
leht ilmuda ainult elektrooni-
lises versioonis. 

Küsitluses osales ligi küm-
nendik meie töötajatest, piir-
konniti laekus kõige rohkem 
vastuseid Põhjast ning struk-
tuuriüksusena oli aktiivseim 
valvedivisjon. 

Võttes arvesse tagasihoid-
likku osalusprotsenti, ei saa 

küsitluse tulemusi võtta abso-
luutse tõena, samas on valim 
piisav järelduste tegemiseks 
ja uute eesmärkide seadmi-
seks. Kindlasti on kommuni-
katsiooniüksusel, mille nimel 
pingutada, ning töötajate huvi 
ettevõtte uudiste vastu on sel-
leks parim stiimul. 

Käesoleva aasta jooksul ole-
me panustanud infokanalite 
uuendamisesse: ettevõtte võrku 
kuuluvatel arvutitel on tagatud 
paroolivaba ligipääs sisevee-
bi, muutunud on nädala uu-
diskirja formaat, piirkondlikud 
esindused on varustatud info-
monitoridega ning kodulehele 
on loodud multifunktsionaalne 
pressiruum. Ka siseveeb peab 
muutuma mugavamaks töö-
keskkonnaks, mis toimiks ühtse 
inforuumina kõikide struktuu-
riüksuste lõikes. 

Loomulikult, ei sünni sellised 
muutused üleöö, nad eeldavad 
põhjalikku analüüsi ning mõis-
tagi investeeringuid. Iga kom-
munikatsiooniinimese unis-
tuseks on hästi informeeritud 
töötajaskond, kes mõistab et-
tevõtte eesmärke ja missiooni 
ning tajub oma rolli selles. Töö-
tajate endi huvi olemasolul on 
see unistus igati teostatav. 

Julia Garanža

Kel huvi, SEL INFOT 

Tähelepanuväärne, et enda 
informeeritust negatiivselt 
hinnanud vastajad olid 
  enim kriitilised ka muudele 
        küsimustele vastates.

J uuli keskel tunnustas valvedivisjon II kvartali parimaid turva-
töötajaid. Tartus AHHAA keskuses said tänukirja ja kingituse 
21 turvatöötajat, kelle tubli töö on leidnud äramärkimist nii 

klientide kui ka kolleegide poolt. Aitäh teile!

VALVEDIVISJON TUNNUSTAS II kvartali parimaid
Kaubandusobjektide osakond 
Dmitri Rodionov   
Eduard Einpaul  
Maksim Mihhailov

Esindusobjektide osakond 
Mari-Ann Veende  
Tauno Nugis  
Jan Rauk

Logistikaobjektide osakond 
Olga Berezina 
Tarmo Tõruke  
Veigo Kreintal

Juhtimiskeskus 
Urmo Vilt  
Mark Tšernõhh  
Jana Kindlam (pildil)

Lääne piirkond 
Tauri Odem  
Heldin Lehmusar  
Renee Loodus

Lõuna piirkond  
Kuno Piilbaum 
Urmo Hussar  
Erkki Koll

Ida piirkond 
Andrei Firssov 
Marek Teetlok 
Bruno Mänd

A adama ja Eva elu paradii-
sis oli ilus senikaua, ku-
ni Eva, tagajärgi teadma-

ta, sõi hea- ja kurjatundmise 
puust ning tegi pattu. Neid oli 
küll teavitatud, kuid puudus 
järjepidev ennetustöö. Täna-
päeva kiiresti muutuvas maa-
ilmas tuleb inimesi  järjepi-
devalt kursis hoida, mis ohud 
meid ümbritsevad. Olles Eesti 
turvaturu liider, on G4S Ees-
ti auasi kui ka kohustus võtta 
turvafirmade seas juhtiv roll 
ennetustöö tegemisel. Ja kõige 
efektiivsem on seda teha kana-
lis, kus on palju inimesi ja info 
liigub kiiresti – Facebookis. 

Facebooki konto Julged hoo-
lida? eesmärk on anda infor-
matsiooni ja tekitada disku-
siooni hoolivuse, ohutuse ja 

MIKS ME Julgeme hoolida?
turvalisuse üle: Mida me ise 
teha saame, et meie ühiskond 
oleks turvaline? Millised on 
meie võimalused luua ja hoi-
da turvalist keskkonda? Meil, 
G4Sis on see info olemas ja 
patt oleks seda jagamata jätta. 
Nagu paljudel teistelgi ettevõ-
tetel, on G4Sil loodud oma et-
tevõte konto, kuid lisaks sellele 
soovime läbi Julged hoolida? 
ühendada kõiki turvalisuse 
eest vastutavaid asutusi. Hilju-
ti lõime Julged hoolida? juur-
de alamlehe HOOLIN! en-
dast ja oma lähedastest, mille 
eesmärk on läbi kampaaniate 
teha ennetustööd hetkel ak-
tuaalsetel teemadel. 

HOOLIN! lehe kampaania-
tes löövad kaasa mitmed riigi 
jõustruktuurid.

Levinud on mõtlemine, et 
minuga seda ei juhtu. Kuid õnn 
on pime, sama pime kui õnne-
tus. Iga sekund on oluline, kuid 
mõni sekund on saatuslik - Ühe 
hüppe pärast, mis kestis sekundi, 
on terve elu läbi. Elu ratastoolis, 
jah muidugi harjub, ka lõvi har-
jub loomaaias puuris - a mis elu 
see on kui jahil ei saa käia (Too-
mas Urbanik, veeohutuskam-
paaniast). Ka Eval võttis aega 
ainult sekund, et hammusta-
da hea- ja kurjatundmise puust 
ning maailm oligi muutunud. 
Oleks tal olnud internet, siis 
googledades oleks ta kindlasti 
leidnud Jumala sõnumi “ÄRA 
TEE – tagajärg paradiisist välja 
heitmine!”

Kas sina oled üks nendest, 
kelle jaoks turvalisus on oluli-

ne? Üle 3600 inimese on turva-
lisuse teemat endale teadvusta-
nud ja meiega liitunud. Nende 
jaoks on oluline meie sisuline 
tegevus. Kuidas me seda teame? 
Veeohutuskampaania ajal liitus 
Julged hoolida? kontoga üle 600 
uue fänni, kuid auhinnaloosis 
osalemiseks jättis kommentaari 
ainult 113 fänni. Minule näitab 
see poolehoidu, vajadust hooli-
da ja seda näidata. 

Veel numbritest: veeohu-
tusega seotud lehte käidi vaa-
tamas üle 4000 korra. See 
number võib tunduda väike-
se võitu, kuid kas Sina oled ju-
ba liitunud ja jaganud seda in-
formatsiooni. Nii et ära karda 
näidata, et sa julged hoolida! 

Kadi Sumberg
Kommunikatsioonispetsialist

juhiVEERG
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K oolitamise ja koolitatud 
saamisega on kumma-
lised lood. On inimesi, 

kes tunnevad, et nende kom-
petentsuses kaheldakse ning 
koolitusel osalemine alavää-
ristab neid. “Ega ma loll ole, 
et mind koolitusele saatma 
peab,” ütles hiljaaegu üks tut-
tav. “Ma lähen 1. septembril 
jälle kooli!” hõiskas teine. 

On mitmeid põhjusi, miks 
koolitusest rõõmu tunda:
•	 Oled	 muudatustega	 kur-

sis. Koolitus on heaks või-
maluseks ennast oma töö-
valdkonna uuendustega 
kursis hoida. Pidevalt muu-
tuvad-uuenevad töövõtted 
ja -vahendid, ametikoha-
le esitatavad nõuded ning 
valdkonda reguleeriv sea-
dusandlus. 

•	 Vahetad	 kogemusi.	 Kooli-
tusel saad aktiivselt suhelda 
kolleegidega ning kogemu-
si vahetada. Saad oma tööd 
teistega võrrelda, kogud 
uusi ideid ja kuuled, kuidas 
lahendavad esilekerkivaid 
probleeme teised.

•	 Saad	uut	energiat.	Koolituse	
ajal on inimene oma tööst 
eemal. Töökohale naas-
tes võid oma tööd 
näha sootuks uue 
pilguga. Omanda-
tud teadmised aita-
vad sul seada uusi 
eesmärke ning la-
hendada tekkinud 
ebakõlasid. Uute 
oskuste rakenda-
mine võib anda tun-
de, nagu oleksid uue 
töö leidnud.  

•	 Püsid	 konkurentsis.	 Kooli-
tus aitab tagada organisat-
sioonis järelkasvu, tekita-
des sellega konkurentsi ka 
töötajate vahel. Koolitatud 
töötajate reserv võimaldab 
leida asendajaid lahkuva-
te töötajate asemele või täi-
ta loodavaid töökohti oma 
inimestega, pakkudes nei-
le arenguvõimalusi. Oled 
valmis startima kõrgemale 
ametikohale.

•	 Oled	tippvormis.	Koolituste	
eesmärk on professionaal-
se taseme tõstmine, aren-
guvajaduste rahuldamine, 
teadmiste, oskuste ja väär-
tushinnangute püsiv vasta-
vus oma ametikohal. Uued 
teadmised aitavad sul oma 
ametis hea olla.

•	 Õpid	 huvitavalt.	 Uue	 aja	
koolitusmeetodid on põ-
nevad ning aitavad oskusi 
omandada erineval moel–
diskussioonid, rühmatööd, 
rollimängud, ajurünna-
kud,	e-õpe.	Õppimine	ei	ole	
enam igav ja tüütu.

Turvatöötaja amet on üks 
nendest, mis pidevat ene-
setäiendamist nõuab. Ühelt 
poolt kohustab selleks turva-
seadus, teisalt klientide eeldu-
sed kvaliteetse teenuse osas. 
Loodetavasti on kõrge ka tur-

vatööle kandideerijate teadli-
kus sellest, kui vastutusrikas 
on nende töö. Kõrgemal tase-
mel teenust saab pakkuda et-
tevõte, kes oma töötajate pä-
devuse eest vastutuse võtab 
ning professionaalsel tasemel 
koolitusi läbi viia suudab. Tur-
vatöötaja amet on pidev õppi-
mine. Tööleasumisele eelneb 
16-tunnine esmakoolitus, esi-
mese nelja kuu jooksul läbi-
takse kvalifikatsioonikursus, 
toimuvad iga-aastased täiend-
õpped ning objektipõhised 
koolitused. 

Tasuta koolitus G4Silt
Sügis on käes ja paljudel pi-
kalt sisseharjunud kooliärevus 
hinges. Kellel lähevad lapsed 
kooli, kes läheb ise, kes elab 
teistele kaasa. Viimaste aas-
tate jooksul on paljud inime-
sed oma töökohad kaotanud 
ja nii mõnigi plaanib ametit 
vahetada. Kahjuks jäävad pal-
jud plaanid teostamata proo-
salisel põhjusel – koolitused 
on kallid, aga raha ei ole. Ka 
turvatöötaja kvalifikatsiooni-
koolituse hind on tööd otsi-

Koolitus – 
KAS KARISTUS VÕI VÕIMALUS?

Proovikabiini varjus
4. augustil jäid Lasnamäel 
asuvas kaubandusmekas 
turvatöötajatele silma kaks 
tütarlast, kes võtsid super-
marketi külmkapist erine-
vaid jäätiseid ning suundusid 
nendega riietuskabiini. Üld-
juhul minnakse kergesti su-
lava maiustusega kohe kas-
sasse, kuid tüdrukute plaan 
oli teine, sest veidi aja pärast 
tulid nad riietuskabiinist väl-
ja - ilma jäätiseta. Tol korral 
õnnestus tüdrukutel vastu-
tust vältida, kuid juba järg-
misel päeval, kui neid uuesti 
poes märgati, tuli neil aru an-
da ka maksmata jäänud jääti-
se eest. Kaubandusettevõte-
te staažikate turvatöötajate 
sõnul on müüt proovikabiini-
de “kaitsvast jõust” jätkuvalt 
elus ning nagu näha, selle 
murdmisega tuleb neil tege-
leda pea iga päev.

Varastas sõbranna heaks
9. augustil peeti ühes Tartu
kaubanduskeskuses kinni 15-aas-
tane tütarlaps, kes läbis kas-
sarivi, jättes maksmata roh-
kem kui 100 euro väärtuses 
kaupade eest. Tüdruku ma-
hukast kotist leiti 12 ham-
baharja, 3 kosmeetikakot-
ti, 2 duššigeeli, žiletiterade 
ja geelpliiatsite komplektid, 
lastesokid, mitmeid män-
guasju - 104 euro ja 70 sen-
di eest. Pannes asjad kot-
ti, suundus tütarlaps kindlal 
sammul kassast mööda. Po-
litseid oodates seletas ta pi-
sarsilmi, et varastas soovist 
aidata oma vanglas istuvat 
sõbrannat. 

Ostis lastele alkoholi
7. augustil peeti ühes Tartu 
kaupluses kinni alaealistele 
alkoholi ostnud meesterah-
vas. Turvatöötaja sekkumisel 
ostu-müügi protsessi tegid 
noored kiirelt sääred, jättes 
“heategija” üksi selgitusi and-
ma. Ootamatu pööre muutis 
meesterahva sedavõrd ag-
ressiivseks, et tema maha-
rahustamiseks tuli appi kut-
suda lähim patrulliekipaaž. 
Kinnipeetud meeskodanik 
anti üle politseile.

Ostukorv kui relv
7. augustil külastas kolmeliik-
meline seltskond parajas eas 
mehi Jõgeva kauplust, jättes 
tähelepanuta, et alles eel-
misel päeval jätsid nad poe 
müüjatele endast kustuma-
tu mulje, varastades poest 
kotitäie kaupa. Nähes uuesti 
jultunud kolmikut, pöördus 
poepersonal abi saamiseks 
kauplusesse tulnud turva-
töötaja poole. Kinnipidami-
sel osutasid kaks pikanäpu-
meest vastupanu, üks üritas 
lüüa turvatöötajat ostukorvi-
ga, teine lennutas käes olnud 
pudelitega koti vastu kaup-
luse vitriini. Ründe tõrjumi-
seks pidi turvatöötaja kasu-
tama pisargaasi. Mehed anti 
üle politseile.

TASUTA KOOLITUS MOTIVEERIB

Gerli Vaher, lennujaama turvatöötaja.

Turvatöötajaid muudkui koolitatakse. Kas see on Sinu 
hinnangul vajalik? 
Kuritegevus suureneb ning pidevalt leitakse uusi viise kah-
ju tekitamiseks. Kõik turvatöötajad peavad olema kursis 
potentsiaalse ohuga ning uute võimalustega, millega seda 
kahju tekitada saab. Uuenevad töövahendid ja ei ole mõel-
dav, et töötaja neid kasutada ei oska. 

Kas tasuta koolitus võiks uuele tööleasujale motiveeriv 
olla? 
Tööl käimise eest ei peaks ise maksma ning koolitused, mis 
töötajal tuleb läbida, võiksid olla odavamad või siis tasuta. 
Kindlasti motiveeriks töötajaid tasuta kvalifikatsiooniõpe. 
Usun, et inimestel oleks suurem huvi töötada, kui teavad, 
et õppe eest maksma ei pea. 
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Rannavalve 2011
Tänavu suvel hoolitsesid 
G4Si rannavalvurid suplejate 
veeohutuse eest 16 Eesti ran-
nas. Kolme suvekuu jooksul 
andsid nad esmaabi ligi 1000 
rannalisele ning lahendasid 
üle 5000 erineva avaliku- ja 
heakorra rikkumise. Ranna-
valvurite abil leiti üles ning 
viidi vanematega kokku 116 
rannas ära eksinud last. Kõi-
ge olulisem fakt on vast see, 
et selle suve jooksul päästsid 
meie rannavalvurid uppu-
misohust 5 inimest ning val-
vatavates randades ennetati 
taas uppumissurmasid.

Polgu poeg
Augustis 10aastaseks saanud 
Artjem on ilmselt maailma 
noorim rannavalvur, täpse-
malt öeldes isehakanud ran-
navalvur. Nimelt otsustas Art-
jem ühel ilusal suvel, et tahab 
proovida kätt rannavalvurina. 
Mõeldud-tehtud.  Kuna suved 
veedab Artjem tavaliselt Ka-
kumäel oma vanavanemate 
juures, siis tutvus rannavalvu-
ritega toimuski samas rannas. 
Uudishimulik poiss leidis ve-
telpäästjatega ruttu ühise kee-
le ning hakkas neil sageli külas 
käima. 
“Poiss tuli meile külla, sai kõi-
giga tuttavaks ja hakkas vaik-
selt meie kõrval õppima,” 
selgitab Kakumäe rannas 
töötav Tõnis Jaaniste. Ran-
navalvurite kontrolliva pilgu 
all on poiss saanud täita mit-
meid ülesandeid.
“Kõigepealt usaldati mulle tea-
detetahvlil rannainfo vaheta-
mine. See oli kolm või neli aas-
tat tagasi. Eelmisel suvel juba 
lubati teha päevikusse sisse-
kandeid ja hooaja lõpus sain 
isegi raadiosaatjat kasutada,” 
kirjeldab Artjem oma ranna-
valvuri “karjääri”. “Poiss suhtub 
töösse täie tõsidusega ning 
rannainfo vahetusajaks on ta 
alati kohal,” lisab Tõnis. 
Tõsine ja täpne, nagu ta on, 
peab Artjem kinni ka ranna-
valve “dresscode”ist. Oma ran-
navalve-retkedel kannab poiss 
punaseid dresse ning sama 
värvi särki. Viimasega, muide, 
on seotud üks lugu. Eelmisel 
aastal kinkisid Kakumäe ran-
navalvurid oma noorele sõbra-
le sünnipäevaks punase särgi, 
mille kujundasid spetsiaalselt 
Artjemi jaoks. Särgi seljal on 
suur kiri “Rannavalve” ja rinna-
esisel - “Vetelpäästja Artjem”. 
Poiss ise on särgi üle väga uh-
ke ning kannab seda alati, kui 
käib rannavalvureid abista-
mas. 
“Päris uppuja päästmisega 
ma veel toime ei tuleks, sest 
ma pole seda õppinud ning 
ilmselt ei jätkuks mul selleks 
veel jõudu. Järgmisel aastal 
tahaks esmaabi andmise  ära 
õppida, plaasterdada ma ju-
ba oskan,” lisab Artjem. 
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Meile teadaolevalt on 
G4S esimene turvaettevõte, 
kes annab inimestele 
   võimaluse omandada
          uus amet tasuta.

vale inimesele kõrge, olenevalt 
pakkujast 100-190€. 

Sel sügisel otsustasime õpi-
himulisi toetada ning tunnus-
tada neid, kes turvatööd teha 
soovivad ja ameti omandavad. 
Meile teadaolevalt on G4S esi-
mene turvaettevõte, kes annab 
inimestele võimaluse oman-

dada uus amet tasuta. Aja-
vahemikus 1. oktoober – 31. 
detsember tööle vormistatud 
uus inimene ei pea kvalifikat-
siooniõppe eest tasuma tingi-
musel, et ta töötab meil vähe-
malt ühe aasta. 

Gerly Tuisk
Värbamise ja mehitamise osakonna juhataja

Lennujaama turvatöötaja Gerli Vaher 
arvab, et koolitused, mis töötajal 
tuleb läbida, võiksid olla odavamad 
või siis tasuta. "Kindlasti motiveeriks 
töötajaid tasuta kvalifikatsiooniõpe." 
leiab ta. 

rannaVALVE JUHTUS
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„Uuest peamajast võidavad 
kõik – ehitame Eesti moodsai-
ma juhtimiskeskuse ja raha-
töötluskeskuse, tuntavalt pa-
ranevad ka tehnikute, patrulli 
turvatöötajate, inkassaatorite ja 
kullerite töö- ja olmetingimu-
sed,“ loetles kontserni juhatuse 
esimees Andrus Ossip. „Kon-
torirahva jaoks on lisaks kaas-
aegsele tööskeskkonnale väga 
oluline, et praegu mööda linna 
laiali olevad üksused, nt kooli-
tus, sularahadisvisjon, Ühistee-
nused, kolivad kokku – see on 

aluseks omavahelise kommu-
nikatsiooni ja koostöö pare-
maks muutumisele.“ 

G4Si vajadustele vastav
Uue maja G4Si poolne projek-
tijuht, tehnikadirektor Andrus 
Jauk tõi esile, et hoone ehitatak-
se vastavalt meie vajadustele. 
„See ei ole suvaline büroohoo-
ne, mis on meie vajadustele ko-
handatud, vaid tegu on algusest 
peale meie nõuete kohaselt pro-
jekteeritud hoonega – piltlikult 
öeldes kaasaegse turvafirma sü-

dame ja ajuga,“ ütles Jauk.
Juba septembris on valmi-

mas hoone põhiprojekt, kui 
sellele on kõik vajalikud koos-
kõlastused ja ehitusluba saa-
dud, korraldab 
kinnisvarafir-
ma ehitushan-
ke. „Meie roll 
ongi praegu an-
da projektile õi-
ge sisend – kõik 
oma vajadused 
detailideni ära 
kirjeldada,“ üt-
les Jauk. „Seejä-
rel läheb pall taga-
si arendaja kätte, kes 
korraldab hoone ehituse ja 
selle meile pikaajalisele rendi-
le andmise.“

Uue hoone ruumide pla-
neerimisel said kõik üksused 
juba projekti algusfaasis oma 

sõna kaasa öelda. Nüüd on 
ruumilahendused paigas ja 
muutused on võimalikud veel 
vaid detailides.

Hoone kõige kindlamasse 

kohta – keldrikorrusele – raja-
takse kõige suuremat turvali-
sust nõudev rahatöötluskeskus. 
Rangete turvanõuete järgi ehi-
tatavasse keskusse saab olema 

 

See ei ole suvaline büroohoone, 
mis on meie vajadustele kohan
datud, vaid tegu on algusest  
    peale meie nõuete kohaselt  
          projekteeritud hoonega.

•	Maja kavandatav 
 brutopind 9230m2
•	8	korrust
•	Riietusruumides kappe
  330 mehele ja 
	 180	naisele
•	Kontroris töökohad 
 350 töötajale
•	Nõupidamisruumid:
 2 korrus – 2 tk, 
	 38m2 ja 19m2
 4 korrus – 1 tk, 27m2,  

liskas 4 boksi á 5,6m2 
5 korrus – 2 tk, 

 29m2 ja 27m2 
 6 korrus – 1 tk, 51m2 

7 korrus – 1 tk, 76m2 

väga piiratud ja valvatud ligi-
pääs. Sularahadivisjoni (SRD) 
juhi Veiko Vaher sõnul ei ole 
ka uues keskuses võimalik päe-
vavalgust kasutada, kuid seda 
püütakse korvata senisest ava-
ramate ruumide, rõõmsamate 
värvilahenduste, puhtuse, hea 
ventilatsiooni ja puhkenurka-
dega. „Praegune keskus on ehi-
tatud üle kümne aasta tagasi, 
kuid tänaseks on nõuded, sead-
med, töö sisu ja  protsessid  olu-
liselt muutunud,“ ütles Vaher. 
„Uus keskus on kõva samm 
edasi.“ Lisaks tõi Vaher esile, et 
tänu uuele hoonele kaovad tü-
hisõidud veo ja töötluse vahel, 
mis võimaldab kokkuhoidu.

Kaheksa korrust
Peahoone esimesel korrusel 
tervitab nii oma töötajat kui ka 
külastajast avar, kuid õdus fua-

UUS PEAMAJA TOOB PAREMAD TINGIMUSED  ENAM KUI 800 töötajale
Kui kõik läheb plaanipäraselt, algab juba paari kuu pä
rast Tallinnas G4Si uue peahoone ehitus, kus saavad 
kaasaegse töökeskkonna nii sajad eesliini töötajad kui 
ka kontorirahvas.

Arhitektuuribüroo Salto 
arhi tektid Maarja Kask, Kar-
li Luik ja Ralf Lõoke võitsid 
G4Si peamaja arhitektuuri 
konkursi. Karli Luik, kas võit 
tuli ootamatult?

Ei tulnud just väga ootama-
tult, eks konkurssidel osale-
taksegi selleks, et võita. Samas, 
kui tõsiselt rääkida, siis ega 
kunagi saa väga selgelt ennus-
tada või edus kindel olla, sest 
ei ole täpselt ette teada, milli-
seid aspekte žürii olulisemaks 
peab.

Millist konkursile laeku-
nud tööd pidasid Salto kõige 
tugevamaks konkurendiks? 

Ei oska ühtegi teist tööd eri-
liselt välja tuua. Nägime neid 
põgusalt ka alles siis, kui tu-
lemused teada olid. Iga töö 
lähenes ülesandele veidi ise-

Arhitekt: uus hoone on sõbralik, kompaktne, asjalik
G4Si uuel majal on lihtne ja kompaktne vorm, kuid sa
mas on selles lihtsas lahenduses ka piisavalt mänguli
sust, kinnitab arhitekt Karli Luik.

moodi. Tegemist oli keerulise 
ülesandega, sest hoone ümber 
ehitatud keskkond sisuliselt 
puudub, mistõttu sidet ümb-
ritsevaga on raskem leida. 
Ilmselt võitsime just seetõt-
tu, et andsime 
G4Si majale 
lihtsa ja kom-
paktse vormi, 
mis andis ka 
kuluefektiiv-
se lahenduse. 
Siiski on selles 
lihtsas lahen-
duses ka pii-
savalt mängu-
lisust.

Mis inspireeris G4Si 
hoone loomisel?

Lähtume tavaliselt eelkõi-
ge ümbritsevast keskkon-
nast, kuna hoone peaks loo-

ma terviku keskkonna ja 
oma funktsionaalsuse vahel. 
Projekteerimine on tegeli-
kult pikem protsess ja G4Si 
hoone projekt valmib koos-
töös, nii et ka inspiratsioon 
muutub kollektiivseks. Kui 
kellelgi tuleb mingi mõte, siis 
arutatakse see koos läbi ning 
see areneb edasi. Lõpuks val-
mib arvamuste konsensuse ja 
koostöö tulemusel projekt. 

Kui keegi milleski kahtleb, siis 
järelikult miski ei toimi ning tu-
leb asjad uuesti üle vaadata. Lõ-

puks välja tulev projekt on n-ö 
puhastunud segu ja süntees eri-
nevatest mõtetest  ja ideedest.

Nimeta palun kolm märk-
sõna iseloomustamaks G4Si 
hoonet?

Sõbralik, kompaktne, asjalik.

Kui palju sai projekteeri-
misel enda ideid realiseeri-
da? Kui palju oli ettekirjutusi 
G4Si poolt?

Nagu iga teisegi projekti pu-
hul, tuleb arvestada lähteülesan-
dega. Koostöö G4Siga on olnud 
konstruktiivne ja viljakas. Kuna 
tegemist on väga spetsiifilise äri-
hoonega, siis on funktsionaalsus 
olulisel kohal. Seega oleme leid-
nud kuldse kesktee G4Si soovi-
de ja enda ideede vahel.

Milline sai lõpplahendus?
Täna on veel vara öelda, eks 

see selgub kui hoone on val-
mis ja mõnda aega kasutuses. 
Üldiselt heade lahenduste pu-
hul peaks projekteerimise käi-
gus hoone järjest paremaks 

minema ning siiamaani on see 
igatahes nii ka olnud.

Hoone on huvitava välisfas-
saadi lahendusega. Millest see 
idee?

Hoone on vormilt lihtne, 
kuubikujuline, hoone karkass 
on monteeritavatest raudbe-
toonelementidest, mida kata-
vad lintakendega kergpaneelid. 
Lihtsatest vahenditest tehtud 
puidust väliskest annab sooja ja 
sõbraliku tunde ning ootamatu 
ruumilise efekti – mööda sõi-
tes fassaad oma mitmekihilisu-
se tõttu pidevalt muutub ning 
on oluliselt elavam kui tavaliselt 
harjutud nägema. 

Kuidas õnnestus ühenda-
da maja funktsionaalsus ja 
logistika?

Hoone toimib päris häs-
ti, büroopinnad on üsna ava-
rad ja mõnusad, kus on meie 
arust hea suhe avatud ja sule-
tud büroopindade vahel. Ole-
me suutnud vältida kitsaste 
koridoride teket.

G4Si hoonele on mitmeid 
turvalisuse erinõudeid. Kui 
palju tegi see tööd raskemaks?

Kindlasti tegid näiteks sula-
raha töötluse ja veo ruumidele 
esitatavad ranged turvameet-
med hoone logistika lahen-
damise keerulisemaks ning 
kindlasti ei ole me varem üh-
tegi nii spetsiifiliste nõudmis-
tega ruumikompleksi projek-
teerinud. Samas, toimimise 
loogika on iseenesest väga sel-
ge, lihtsalt ehk kulus natuke 
rohkem aega ruumide täpseks 
paikaloksutamiseks.

Mil määral on projektee-
rimisel arvesse võetud kesk-
konda ehk ressursside mõist-
likku kasutamist?

Täna räägitakse projekteeri-
misel palju jätkusuutlikkusest. 
G4Si maja vorm on  lihtne, 
kompaktne ja energiasäästlik, 
puitlamellid annavad lisaks 
välisilmele ka energiasäästu. 

Maarika Haavistu
Turundusspetsialist

Hoone toimib päris hästi, 
büroopinnad on üsna avarad 
ja mõnusad, kus on meie 
   arust hea suhe avatud ja 
      suletud büroopindade vahel.

Tööversioonid uue peahoone fuajee võimalikust kujunduslahendusest, mille kohta sisearhitekt Ville Lausmäe ütles: "Üldmulje peab olema jõuline, kuid kutsuv, samas esinduslik ning G4S sümboolikat ja väärtusi edasi kandev." 
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G4Si hoone sisearhitekti Ville Lausmäe sõnul on uue 
maja sisekujunduse märksõnadeks avatus, värskus, as
jalikkus ning loomuliku valguse rohkus.

Millest lähtub G4Si uue 
peamaja sisekujundus?

Üldiselt on uue tervikli-
ku hoone sisekujundus ar-
hitektuuri käepikendus. On 
heaks tavaks kanda arhitek-
tuurset visiooni ka hoone sis-
se, eriti kui tegemist on jõulise 
ning omanäolise hoonega. On 
hea, kui sisearhitektuur annab 
edasi arhitektuuri loogikat, 
esteetikat ning väärtusi. 

Interjöör on üks ettevõtte 
käsutuses olevatest töövahen-
ditetest, mis peab innustama 
ja motiveerima töötajaid, te-
kitama kuuluvustunnet ning 
omavahelist ühisosa.

Valgustus on sisekujundu-
se juures tähtis element ning 
siin majas selge kujundusliku 
vormiga. Eesmärgiks on val-
gusega tekitada elav rütmili-
sus, mis annab mängulisust 

siseruumi asjalikku konteksti 
ning paneb maja elama ka tä-
navalt vaatajale.

Miks sai valitud osaliselt 
avatud kontor?

Avatud kontor tekitab ini-
meste vahel rohkem sidusust 
ning koostööd ning annab 
seal töötavatele inimestele 
oluliselt rohkem õhku ja ava-
rust. Eesmärgiks on tekita-
da inimeste vahel sünergiat, 
omavahelist suhtlust ning las-
ta headel ideedel lennata. Ül-
diseks printsiibiks on võetud, 
et kõik töökohad näeksid või-
malusel akendest välja ning 
kõik saaksid osa loomuli-
kust valgusest. Kuna tulene-
valt hoone kujust ei saa kõiki 
töökohti akende alla tuua, on 
valguse levimiseks osa vahe-
seintest planeeritud klaasist. 

Privaatseteks tegevusteks loo-
me hoonesse hulga puhkeala-
sid ning seega töökeskkond 
jääb töö tegemiseks.

Avaruse ja ruumide maksi-
maalse kõrguse rõhutamiseks 
puuduvad hoones ripplaed. 
Avatud ruumis tekkiva müra 
summutamiseks katavad põ-
randaid vaibad ning kus vaja, 
kaetakse laepinnad osaliselt 
spetsiaalse helisummutava 
materjaliga. 

Kuidas on kavas lahenda 
eri funktsioonidega ruumi-
de sisekujundus ja tagada 
ühtsus?

G4Si maja läbib ühtne vär-
viloogika, tulenevalt ruumide 
otstarbest erineb materjalide 
valik. Uue maja võib tinglikult 
jagada 4 tsooni: fuajee on et-
tevõtte visiitkaart ja sellel on 
põhiliselt esindusfunktsioon. 
Üldmulje peab olema jõuline 
kuid kutsuv, samas esindus-
lik ning G4S sümboolikat ja 
väärtusi edasi kandev. Inime-
ne peab tundma ennast kuhu-
gi sisenenuna ning peab 

saama väikese elamuse, mis 
jääb meelde ning seostub an-
tud ettevõtte ning hoonega. 

Tööruumides tuleb luua 
töömeeleolu tõstev atmosfäär, 
kuid ära ei tohi unustada et-
tevõtte väärtusi, koloriiti ning 
sümboolikat. Kuna tähtsai-
maks aspektiks on meeldiv 
töökeskkond, siis sümbooli-
ka ning ettevõtte väärtused 
on eksponeeritud vähesemal 
määral ning tagaplaanil – sel-
liselt, et jääks teadmine kus 
viibitakse, kuid mitte peale-
suruvalt. 

Osas eriotstarbelistes ruumi-
des puudub loomulik valgus. 

UUS PEAMAJA TOOB PAREMAD TINGIMUSED  ENAM KUI 800 töötajale
jee, mille ühes servas on neli 
klienditeenindusboksi ja kolm 
boksi värbamise jaoks. Esime-
sele korrusele jäävad veel lao-
pinnad ja osa valvedivisjoni tee-
nistusruume, nt päevnik.

Fuajee tagaseinast administ-
raatori laua tagant viivad lif-
tid ülemistele korrustele. Teisel 
korrusel on ruumid personalid-
visjonile, sh koolitusele, Ühis-
teenustele, haldusosakonnale ja 
ka SRD bürootöötajatele. 

Kolmas korrus on valdavalt 
olmeruumide päralt. Liftist 
väljudes pääseb suuremasse 
fuajeesse-puhkeruumi, kus on 
ka internetipunkt. Selle kõrval 
asub treeningsaal. Liftide ta-
ga asuvad suured riietusruu-
mid - meestele 256m2, naistele 
138m2. Mõlemas riietusruu-
mis on saunaga dušširuumid.  

Neljandal korrusel asuvad 

valvedivisjoni töötajad ja juh-
timiskeskus. Viimases on töö-
pinda pea kaks korda enam kui 
praeguses, lisaks olmeruumid. 
Juhtimiskeskuse juhataja Mar-
gus Alamets tõigi esile eeskätt 
paremad olmetigimused, uu-
te ruumide avaruse ja valguse. 
„Praegu on tööpinnad, -lauad 
liiga väikesed, inimesed hakka-
vad üksteist segama. Uues juh-
timiskeskuses on eri funktsioo-
nidega operaatorid võimalik 
eraldada,“ ütles Alamets. 

Viiendale korrusel tulevad 
turvatehnikadivisjoni ja IT-
osakonna ruumid. Kuuendal 
korrusel on müügi- ja kliendi-
teenindusdivisjon ning turun-
dus- ja arendusdivisjon.  Seits-
mes korrus on finantsdivisjoni 
ja juhtkonna kasutuses. 

Kaheksandale korrusele on 
kavandatud katuseterrassi-

ga kohvik. Tulenevalt hoone 
turvanõuetest on uus kohvik 
kinnine ja inimesed tänavalt 
sinna enam ei pääse. Andrus 
Jauki sõnul kohviku operaato-
rit alles otsitakse ja sellekoha-
sed pakkumised on oodatud. 

Avarus ja avatud pinnad
Uue hoone eripäraks on ava-
tud pindade arvukus, igal 
korrusel on puhkeala, kus 
on hubases miljöös võimalik 
hetkeks töörutiinist välja lü-
lituda, võtta tass kohvi, luge-
da ajalehte või vahetada mõni 
sõna töökaaslasega. Kindlas-
ti on need alad sobilikud ka 
väiksemaiks nn välknõupida-
misteks. 

Oluliselt paranevad uues 
hoones nõupidamistingimu-
sed. Kui praeguses peahoones 

valitseb tihti vabade nõupida-
missaalide põud, siis uues ma-
jas seda muret tunda ei tohiks. 
Kokku on hoones seitse nõu-
pidamissaali, neist väikseim 
19m2 ja suurim 76m2, lisaks 
neli väiksemat ca kuueruut-
meetrist nõupidamisboksi.

Nagu juba korduvalt öel-
dud, vastab hoone kõigi-
ti ühele kaasaegse turvafirma 
nõudmisetele, seal hulgas on 
loomulik seegi, et erinevalt 
praegusest on loodud kõik 
tingimused füüsilise puudega 
inimeste töötamiseks. 

G4S uus peahoone koos pal-
jude teenistusruumidega val-
mib 2012. aasta lõpuks. G4S-
Press hoiab oma lugejaid hoone 
valmimise käiguga jooksvalt 
kursis. 

Andres Lember

Et seal töötavad inimesed tun-
neksid enda mugavalt, tuleb 
antud ruumides oluliselt roh-
kem panustada materjalidesse 
ja kujundus elementidesse. 

Puhkealad ja kohvik on 
mõeldud töökeskkonnast ee-
maldumiseks. Need ruu-
mid on loodud kohvikuli-
ku meeleolu silmas pidades, 
tekitamaks hubasemat ning 
privaatsemat atmosfääri. Ma-
terjalidest kasutatakse roh-
kem puitmööblit, soojemat 
valgustust, taimi ning pehme-
mat puhkealalikku mööblit. 

Kadi Sumberg

Sisearhitekt: interjöör peab innustama
Interjöör on üks ettevõtte käsutuses 
olevatest töövahenditetest, mis peab 
innustama ja motiveerima töötajaid, 
     tekitama kuuluvustunnet ning 
           omavahelist ühisosa.

Mida ootame uuelt majalt?
Galina Malozjomova, MKD kliendihaldur:  “Rohkem ruumi võiks olla. 
Praegu oleme väga üksteise otsas. Esimene korrus sobiks hästi. Kind-
lasti on vaja eraldi bokse, kus klientidega kohtuda.”

Marge Mölder, MKD kliendihaldur: “Ütlen ausalt - minu jaoks on olu-
line söök. Seega on oluline, et uues majas oleks hea söökla, kus on 
meeldiv teenindus ja soodsad hinnad. Samuti tahaks kindlasti osa-
konda puhkenurka, kus oleks olemas nii külmkapp kui mikrolaineahi, 
et saaks ka kaasavõetud sööki soojendada.”

Anneli Ott, MKD kliendihaldur: “Margega nõus. Puhkenurk oleks hea 
ka sellepärast, et oleks koht, kus omavahel rääkida. Praegu on üks 
avatud ruum, kõik räägivad korraga, tekib palju taustamüra.”

Dagmar Pedaja, MKD teenindusadmistraator: “Jah, mulle meeldiks 
privaatsemad töökohad, suletud kontor, mitte avatud. Kindlasti loo-
dame, et uues majas ei ole suvel nii palav nagu siin on olnud, eriti vii-
masel paaril aastal.”

Aleksandr Jegorov, turvatehnikadivsjoni põhja piirkonna paigal-
dusjuht, töötajate usaldusiksik: “Esimese asjana tuleb pähe mugav 
ruumide paiknemine – nt meie osakonna inimesed peavad rohkem 
suhtelma müügi- ja projektiosakonnaga ja sellepärast oleks hea, kui 
me oleksime kas ühel korrusel või teineteisele võimalikult lähedal.  
Kindlasti on vaja, et igal korrusel oleks eraldi nõupidamisruum. Et 
ei oleks nii keeruline nagu praegu – vahel on raske leida ruumi, kus 
saaks projekti rahulikult üle vaadata ja seda arutada. Praegu on tihti-
peale hommikuti olukord, kus me lihtsalt segame üksteise töötege-
mist, kuna arutelu erinevate projektide üle käib ühes ruumis.” 

Mida ootame uuelt majalt?

Rain Murmann, sularaha-
divisjoni rahatöötluse juht: 
“Meie töötingimused muu-
tuvad täielikult. Uued ruumid 
on ikka uued ruumid. Ilus, 
valge, puhas. Turvalahendu-
sed muutuvad tänapäevase-
maks. Kõik loodavad, et ruu-
mi tuleb juurde. SRD poole 
pealt on suur muutus ka see, 
et rahavedu ja -töötlus, mis 
praegu on eri hoonetes, lä-
hevad ühte hoonesse, millest 
võidab ka omavaheline kom-
munikatsioon.”

Linda Lehtmäe, valvedivisjo-
ni assistent: “Minu ootus on, 
et töökoht oleks loodusliku 
valgusega. Ei kujuta ette, kui 
peab päev otsa ilma aknast 
langeva valguseta olema. Sil-
mad väsivad päevavalgus-
lapmidega tööpäeva lõpuks 
kindlasti ära. Loodetavasti on 
uues majas ruumi ja avarust. 
Kui tuleb avatud kontor, siis 
loodan, et on mõeldud ka ini-
meste privaatsusele, ja et kõik 
ei oleks liiga üksteise seljas.”
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Hasart tõukab müüma

persoon/MKD

Võit on pingutamist väärt

Märtsis käivitas müügi- ja 
k l ienditeenindusdivisjon 
müügivõistluse, mille raames 
selgitatakse iga kuu parimad 
müüjad. 

Meeldetuletuseks, peamiseks 
müügiarvestuse aluseks ole-
vaks kriteeriumiks on teenuste 
juurdemüügi protsentuaalne 
osakaal ettevõtte müügieelar-
vesse. Täpsemalt arvestatak-
se personaalset juurdemüügi 
osakaalu müügieelarvesse tee-
nuse segmentide lõikes. Müü-
givõistluse parimad selgitatak-
se igas piirkonnas kord kuus. 

Tänaseks, kui müügivõistluse 
algusest on möödunud pisut 
üle poole aasta, on nii mõnegi 
müügiinimese töölaual ilutse-
mas kõrge klaasist vaas mitme 
värvilise kuuliga, mis sümboli-
seerib kuu parimat müüki. 

Kahekordseks Lääne piirkon-
na parimaks müüjaks tunnis-
tatud Merike Keerma võrdleb 
võiduga kaasnevat tunnet 
“superhea sefiiritordiga, mil-
le maitset kord tunda saa-
nud, soovid seda ikka uues-
ti ja uuesti”. Ida piirkonnas 
parima müügimehe loorbe-
reid lõiganud Imre Liiv toob 
seevastu välja, et “tunne on 
küll hea, kuid mõnes mõttes 
tagasivaatav. Võidu pikaks 
nautimiseks aega pole - uue 
kuu eesmärgid juba hinga-
vad kuklasse”. Põhja piirkon-
nas väga head müüki teinud 
Eero Soone tõmbab parallee-
le spordivõistlustega: “Mida 
rohkem müügi nimel pingu-
tad, seda paremad on ka tu-
lemused, mida saab samuti 
numbrites mõõta.” Lõuna piir-
konnas mitut müügivõistlu-
se kuuli omav Natalia Mikson 
leiab samuti, et võit tekitab 
hea tunde.

Müügi- ja klienditeenindus-
divisjoni direktori Priit Sara-
puu sõnul on müügivõistlus 
täitnud oma eesmärgi, tõs-
tes müügimeeskonnas sport-
likku hasarti. “Müük tegutseb 
alati sihikindlalt. Nii mõnigi 
on nüüd endale ülesandeks 
seadnud võita müügivõist-
lus. Sama järjekindlust ootan 
meeskonnalt ka müügieelar-
vete täitmise osas.”

K ui kontorist jahtklubi 
poole sõidame, tõmbab 
keegi nagu teki üle süda-

suvise Pärnu. Merelt saabuvad 
mustad pilved rullivad end 
madalalt üle linna. „Äikest 
ma tõesti kardan,“ ütleb Me-
rike Keerma.

Paari tunni pärast, kui pi-
kalt ähvardanud äikestorm 
meie vestluse jahtklubis lõ-
petab, olen veendunud, et ega 
neid asju, mida müügivõist-
luse mitmekordne võitja Me-
rike kardaks, ilmselt rohkem 
olegi. Klienditoe spetsialisti-
na enam kui 1000 Lääne piir-
konna klienti hallates lihtsalt 
ei saa endale kartusi ja kõhk-
lusi lubada. 

Naine ja tehnika
„Pingetaluvus peab hea ole-
ma,“ ütleb Merike ise lihtsalt. 
„Suures teenindusettevõttes 
on iga päev palju probleeme, 
mida lahendada, ja kliente on 
väga erinevaid. Mind on suht 
keeruline närvi ajada.“ Kõige 
hullem repliik, millega klient 
Merikest kostitanud, on „ku-
radi ahv“. „Noh, siis hingad 
paar korda sügavalt sisse-väl-
ja, mõtled, et las ma siis olla 
pealegi ahv, ja püüad kliendi 
probleemile lahendust edasi 
otsida. Südamesse ei tohi võt-
ta, alati on kuskil mõni päike-
sekiir.“  

Kolm aastat tagasi G4Si tul-
nud Merike tunnistab, et val-
vesüsteemide tundmaõppimi-
ne oli alguses paras peavalu: 
„Aga mul olid väga head õpe-
tajad – Margus Pind ja Peep 
Saaremägi, näiteks. Nüüd ei 
saa ma aru, kas ma alguses 
tõesti nii blond olin, see on ju 
nii lihtne.“ 

Blond on ta tõesti olnud. 
Samuti ka punapea. Praegu 
ehivad pead brünetid juuk-
sed. Küsin, et millise soen-
guvärviga on klientide juures 
kergem või raskem olnud ja 
kas juuste värv põhjustab eel-
arvamusi? „Eelarvamusteks 
piisab juba sellest, et naine tu-
leb ja hakkab tehnika toimi-
misest rääkima,“ teab Merike. 
„Aga eks on ju kõik sinus en-
das kinni – kui suu lahti teed 
ja tehnika kliendile arusaada-
vaks räägid, on ka eelarvamu-
sed kadunud.“ 

Merikese lähim kolleeg, 
Vija Raadik ütleb,  et see on 
kui taeva kingitus, et Merike 

G4Sis tööl on. „Ma ei kuju-
ta ette ka, kui ta praegu peaks 
otsustama näiteks lapsepuh-
kusele jääda – Merike teeb su-
per tööd!“ kiidab Vija. 

Töö kõrvalt Tartu Ülikoo-
lis majanduseriala omanda-
nud Merike jõuab tõesti palju. 
Kliendid on hoitud, ametiga 
seotud bürokraatia korrekt-
selt ohjatud – Merikese halla-
ta on ka kogu piirkonna kir-
javahetusregister, Viljandist 
Kuressaareni – ja peale selle 
nii palju müügitööd tehtud, et 

pärismüügimeeste nina eest 
konkursi võite napsatud. 

Rattakett ribadeks
„Müügis tekib hasart, tingi-
mata tuleb konkurendile „ära 
panna“, klient endale napas-
ta,“ kirjeldab Merike põhjust, 
mis teda müügitööle tõukab. 
Tihti peale on head müügiini-
mesed ka kompromissitud 
võistlussportlased, kes nau-
divad hasarti, mis tekib kon-
kurendi alistamisel. Sihvakas 
ja sportliku välimusega naine 
lükkab enda kohta selle arva-
muse ümber. „Ei, äris on see

 teistmoodi kui spordis,“ 
kinnitab ta. „Ma 

olen tegelenud 
erinevate 

spordiala-
dega kara-

test kuni 
võrkpal-

lini, kuid 
sellist si-

semist 
sportlik-

ku hasar-
ti ei ole 

tekkinud, 
et läheks 

teeks ja 
oleks teis-

test parem. “

Ma olen tegelenud 
erinevate spordialadega
karatest kuni võrk pallini, kuid 
sellist sisemist  sportlikku hasarti 
   ei ole tekkinud, et läheks teeks
       ja oleks teistest parem.

Juba paar aastat on augustikuus Merikesele helistanud üks 
vanem härrasmees Tootsist. Rääkida on härral palju. Kõned 
vältavad üle tunni. Selle jooksul saab Merike teada kõik Toot-
si uudised ja samuti härra eluloo. Aga härral on mure ka – tal 
oleks vaja terve vald valvesse panna. Videokaamerad tuleks 
panna igale poole. Et siis oleks hea näha, kes mida teeb ja mi-
da oma peenrail kasvatab. Seni pole härra veel kliendiks tulnud. 

Augusti parimad müüjad:
Põhja - Henri Alt

Lääne - Vija Raadik
Ida - Anatoli Metelkin

Lõuna - Pilvi Rahnu

Tervisespordist peab Meri-
ke siiski lugu. Ja peab tõdema, 
et seda suhteliselt kompromis-
sitult. „No mul on kombeks 
vist veidi üle pingutada,“ nae-
rab ta. „Näiteks jooksmise olin 
sunnitud lõpetama, sest and-
sin kõõlustele liigselt valu.“ 

Lausa anekdootlik lugu juh-
tus aga jalgrattasõidul. Jooks-
misest eemale jäänuna, hakkas 
Merike jalgrattasõitu harrasta-
ma. Ka praegu on pea igaõhtu-
sed 40kilomeetrised trennid ta 
päeva üheks parimaks osaks – 
pühib paariks tunniks töömõt-
ted peast. „Aga esimese kolme 
nädalaga sõitsin rattaketi tük-
kideks – sattusin jälle liiga hoo-

gu. Tuul oli tagant, kiirust kogu-
nes mõnuga, aga otsustasin veel 
hoogsalt juurde suruda ja siis 
see raksakas käiski. Kett oli kat-
ki. Rattapoes poisid ütlesid, et 
nad pole varem sellist asja näi-
nud, et uuel rattal nii kiiresti, 
2-3 nädalaga kett puruneb,“ lõ-
petab Merike südamest naerdes 
vestluse. 

Andres Lember

19. augustil toimus müügi- ja klienditeenindusdivisjoni meeskonnapäev Marksal, 
Audru vallas. 

Divisjoni motivatsiooniüritus, mis tõi taas kord kokku kõik piirkonnad, kandis ala-
pealkirja “Maarottide mereäärne kokkutulek”. Oodatud ja lubatud oli kõik mereteema-
line, alates riietusest kuni meremeestele iseloomuliku käitumise ja kõnepruugini välja. 
Ürituse stiilist ajendatuna võis päeva jooksul omavahel võistlemas näha Arabellasid, 
Russalkat, Ruhnu karu, paari piraati, hulgaliselt jungasid ja ka mõnda kaptenit.

Meeskonnapäeva sisustati erinevate mõõduvõtmisetega, kus pandi proovile nii 
vaim kui füüsis. Žürii otsuse põhjal tunnistati kogu päeva võitjaks ainsa naiskapteniga 
meeskond, kes kogus kokkuvõtlikult kõige rohkem kõrgeid punkte. 

Anu Soo
MKD ja AS Ühisteenused personalijuht

MKD meeskonnapäev 
oli merekarude päralt
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Spordiklubi suvi sai alguse 
tänavakorvpalliturniiriga, mis 
sel aastal peeti Tartus. Koha-
le tulnud viiest võistkonnast 
osutus parimaks SRD Lõuna 
1, koosseisus Veljo Vares, Jaa-
nus Liivamägi, Rene Kottisse 
ja Margus Elm. 

Nädal hiljem toimus Tallin-
nas tenniseturniir, kus meist-
ritiitlid võitsid Viktoria Kos-
senkova ja Ervin Naarits. 
Paarismängu meistriteks tulid 
Ervin Naarits ja Ramon Kaju. 

Koolitus ja turniirid
Juuni lõpus toimus ka triat-

loni koolitus, kus näpunäiteid 
jagas Eesti meister Alma Sara-
puu. Jalgpallifännina on mul 
rõõm tõdeda, et Tallinnas toi-
muv suvine jalgpallitrenn on 
kogunud kõvasti poolehoid-
jaid ja eelmisel suvel alusta-
tud ettevõtmine on paljudele 
spordisõpradele iganädalaseks 
tegevuseks muutunud.

Augustis jätkusid turniirid 
rannavõrkpalli ja jalgpalliga. 
Rannavõrkpalli mängisime see-
kord Tallinnas Mustamäe Spor-
dikeskuses ja turniiril osales viis 
paari. Kindla esikoha võitsid 
Meelis Pikkpõld ja Sander Rool. 

Jalgpalli meistrivõistlused 
toimusid Rakveres ja turnii-
ril osales neli võistkonda. Pä-
rast tasavägist finaalkohtumist 
läks meistritiitel koos rändka-
rikaga jällegi Tartusse. Turnii-
ri parimaks mängijaks valiti 
Ervin Laaneots. Jalgpallitur-
niiril osales ka üks julge naine, 
kelleks oli Marlen Kori. 

Septembris osaleme sügis-
jooksul ja Tartu Rattamarato-
nil. Lisaks toimub septemb-
ris rulluisu sprindivõistlus ja 
võistkondlik keegliturniir. 

Oktoobris plaanime korral-
dada ka individuaalsed meist-
rivõistlused laskmises. Keva-
del toimunud laskevõistlus 
näitas selle spordiala suurt po-
pulaarsust ettevõttes.

Osalejate rekordid
Kohe on algamas sügis ja taas 

on võimalik spordiklubi liikme-
tel kasutada harjumuspäraseid 

Spordiklubi suvesse jätkus mitmeid turniire, ja kohe on 
algamas uus sisehooaeg, kirjutab klubi juht Raido Rätsep.

sportimisvõimalusi. Spordi-
klubi keskendub uuel hooajal 
peamiselt piirkondlike spor-
timisvõimaluste parandami-

sele ja ka võistluste korralda-
misele. 

Tallinnas on plaan  sel aastal 
kaasa lüüa väiksematel korv-

Spordiklubi SUVI JA HOOAEG 2012
palli üritustel ja loomulikult 
jätkame sõpruskohtumiste pi-
damist erinevatel aladel. Jät-
kame ka ettevõttesiseste võist-
lustega, mis järjest enam uusi 
kaasalööjaid leiavad. Järgmi-
sel aastal üritame ka purusta-
da Bowlingu turniiri osalejate 
rekordi, milleks sel aastal oli 
96 osalejat. 

Osalejate poolest oli mär-
kimisväärne veel võistkond-
lik laskevõistlus 51. osaleja-
ga. Loomulikult võistleme 
Tartu Maratonide sarjas ja 
kindlasti oleme kohal ka teis-
tel rahvaspordi üritustel. 
Spordiklubi soovib uuel hoo-
ajal muutuda veel rohkem 
mitmekesisemaks, ehk leida 
aktiivset tegevust ja liikumis-
võimalusi neile, kes seni väga 
spordiga kokku ei ole puutu-
nud. 

Loodan, et tuleb huvitav 
ja aktiivne spordiaasta, kus 
endale tegevust leiavad kõik 
G4S Eesti töötajad ja spordi-
klubi G4S liikmed. Täpsemat 
infot sportimisvõimaluste 
kohta leiad ettevõtte sisevee-
bist.  

Noorteklubi TÖÖMURDJAD LÕPETASID RANNAHOOAJA
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Pärast tasavägist finaalkohtumist läks meistritiitel koos rändkarikaga jällegi Tartusse.
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SPORDIklubi

NOORTEklubi

29. augustil pani G4S Noor-
teklubi suvisele tegevusele ha-
riva, kuid samas lõbusa punkti 
töömaleva lõpuüritusega Kose 
lähistel Viikingite külas. Suvel 
sai G4S Noorteklubi töömale-
vas rannavalve abilistena tööd 
64 noort vanuses 13-15 aastat. 
Lisaks Tartu ja Tallinna suurima-
tele randadele, olid töömalevla-
sed abistamas ka Pärnu ranna-
valvureid. 

Maleva lõpuüritusele tuli kol-
mest linnast kokku 40 töömesi-
last. Noored said põhjaliku üle-
vaate viikingite ajaloost ning 
pidasid ka ise viikingite kombel 
lahingut – muidugi hoopis peh-
memate relvade ja rangemate 
reeglitega kui päris viikingid. 

Pärast tulist võitlust kosuta-
sime end lõunasöögi ja male-
vatordiga ning aplodeerisime 
tublimatele ja aktiivsematele  
malevlastele, keda märgiti ära 
tänukirjadega. Eriti suure tä-
nuavalduse andsime edasi kahe-
le Pärnu neiule – Andra Hollan-
dile ja Kerstin Ollole, keda kiitis 
kogu Pärnu rannavalve. 

Üldpilti malevast ja maleva-
noortest ilmestab fakt, et randa-
de vanemad jäid noorte tööga 
rahule ja neid oodatakse ka järg-
misel suvel kindlasti tagasi. 

Sügisel alustab noorteklubi 
taas igakuise regulaarse tege-
vusega. Tallinna, Tabasalu, Keila, 
Pärnu, Rakvere ja Tartu piirkon-
nad ootavad oma ridadesse kõi-
ki vahvaid noori vanuses 7-15. 
Külasta noorteklubi koduleh-
te www.g4sklubi.ee ja registree-
ri oma laps G4S Noorteklubisse! 
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Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus toimus. 
Saada need vastused koos oma andmetega enne 1. novembrit aadressi-
le julia.garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. 
Lehe eelmises numbris ilmunud fotol oli praegust Noorteklubi juhti Triin 
Maripuud intervjueerimas „meie mees“ Aivar Riisalu. Loosiõnn naeratas 
Nadezda Konarile, kes saab õige vastuse eest G4Si logoga meene.

Kultuur
Küsimus: Kui Eesti rahvus-
lind on suitsupääsuke, siis 
kes on meie lõunanaabri Läti 
rahvus lind?

Vastus: linavästrik
Aili: 0; Kaja: 0

Varia
Küsimus: Mitu liitrit jäätist 
tarbivad Eesti elanikud ini-
mese kohta aastas, kas 4, 6 
või 8?

Vastus: 8 liitrit
Aili: 1; Kaja: 1

Kirjandus
Küsimus: Mitu Harry Potte-
ri sarja kuuluvat raamatut on 
J.K. Rowling välja andnud?

Valdur Peebo
skandaalne vene kirjanik 

Viktor Jerofejev 
G4Si personaliboss

Aili Lipp vs Kaja Issaenko

Pääsukesed kaitse all
2006.a septembri/oktoobri siseleht avaldas varem Virumaa Teatajas ilmunud 
foto pääsupesast Falcki välisireenil. Virumaa leht kirjutas toona, et sissemurd-
mised rannaäärsetes suvitusrajoonides on ettevaatlikuks muutnud isegi pää-
sukesed, kes Toolsel juba Falcki pistrikult kaitset otsivad. 
Ajalugu pidavat korduma - tänavu suvel saatis Kimmo Tann meile pildi Prangli 
saarel G4Silt kaitset otsivatest pääsudest. 

Kleespu mõjus sõnum
Meenutamist väärib ka teine suurest meediast siselehte jõudnud lugu. Nimelt 
rääkis näitleja Hendrik Toomepere järgmist: „Kes ei taha viieks aastaks kinni 
minna, see ärgu tulgu meie maja näppima, sest üks juba läks. See oli ikka täit-
sa loll! Kui Falck pani meile signalisatsiooni sisse, siis neil ei jätkunud kleepse – 
üks aken jäi ilma hoiatava kleepsuta, et maja on valve all. 
Ja siis see loll tiirutas talvel ümber maja ja tegi lahti selle akna, kus ei olnud kleepsu. 
See oli ikka absoluutne idioot! Vaatas, et ühe akna peal ei ole, ju siis võib sellest sis-
se tulla. See lollakas ei saanud siit mitte midagi – Falck oli kohe kohal.“

Miinus viis on rubriik, kus vaatame tagasi, millest kirjutas viie aasta tagune siseleht.

Vastus: 7 raamatut
Aili: 1; Kaja: 1

Teadus
Küsimus: Milliste metallide 
sulatamisel saame pronksi?

Vastus: tina ja vase sulam
Aili: 0,5; Kaja: 0,5

G4S
Küsimus: Kes on G4Si turva-
luule sarja autor?

Vastus: poeet Contra (kodani-
kunimega Margus Konnula)
Aili: 1; Kaja: 1

Tulemused:

Aili Lipp 3,5 punkti versus 
Kaja Issaenko 3,5 punkti

T änavu sügisel telepurki 
jõudev mäng „Rahaauk“ 
pakub G4Slastele peale 

põnevuse ka äratundmisrõõ-
mu – saate tegijate, publiku 
ja ka kopsaka auhinna tur-
valisuse eest kannavad hoolt 
G4Si turvatöötajad.

„Rahaauk“ on üks põne-
vamaid telemänge maail-
mas, mille teeb eriliseks see, 
et võidusumma - 100 000 eu-
rot - antakse mängijatepaari-
le sularahas kätte kohe saate 
alguses ning osalejate üles-

G4S tagab turvalisust 
EESTI SUURIMA VÕIDUFONDIGA TELESAATES

andeks on seda mitte kaota-
da. Selleks tuleb valida õige 
vastusevariant saatejuhi kü-
situd 8 küsimusele. 

Inglismaalt alguse saanud 
ja nüüdseks 25 riigis eetris-
se minev saade on alates sel-
lest hooajast ka Eestis. Saa-
tes kasutatakse ehtsat raha, 
mis seab kogu mängu tur-
valisusele kõrgeid nõud-
misi.  Telemängu filmimise 
ajal pannakse suurt rõhku 
nii saatepubliku põhjalikule 
kontrollile, raha turvalisele 

saatesse transportimisele kui 
ka kogu saate kestel avaliku 
korra tagamisele. Kõik see 
kuulub meie inimeste vastu-
tusalasse. 

Kuna tegemist on rahvus-
vahelise projektiga, filmi-
takse Eestis ka VIASATi Lä-
ti ja Leedu kanalites eetrisse 
minevad telemängud, mil-
le mängijad, saatejuhid ja 
ka kogu saate produktsioo-
nitiim sõidutati selleks Tal-
linna. „Suurest võidufondist, 
stuudio iseärasustest  ja roh-

kest publikust tulenevalt on 
turvasituatsioon saadete fil-
mimise ajal tõesti pisut eri-
line,“ ütles G4Si turvajuht 
Urmas Käbi. „Põnevaks väl-
jakutseks teeb antud töö ka 
see, et osa G4Si turvamees-
konnast teeb sel korral tööd 
ka kaamera ees.“ 

100 000 euro võidu võima-
lus muudab saate atraktiiv-
seks nii televaatajatele kui ka 
mängijatele, viimastel and-
metele pürgis saatesse osa-
lema üle 1000 mängijapaari. 

Huvitavaid fakte:
100 000 eurot sisaldav kohver, 
mida G4Si turvatöötajad saates 
kannavad, kaalub 23 kg.
“Rahaaugu” seni ainus täissumma 
võit on leidnud aset Saksamaal.

JUHT versus ALLUV

nagu KAKS tilka vett
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