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Koduvalve Kuller Müügivõistlus

Maardu linn kasutab G4Si 
patrullteenust juba neljandat 
aastat. Leping näeb ette, et 
G4Si patrull on valmis reagee-
rima linna murekohtadele öö-
päevaringselt. Patrullekipaaži 
marsruutide määramisel läh-
tutakse põhimõttest, et piir-
konna tuiksoontel ja võtme-
objektidel oleks valvas silm 
alati peal. Nii koosneb Maar-
du patrullekipaaži igapäevane 
teekond 25 punktist, millest 
igaüks on ühel või teisel moel 
kogukonna jaoks oluline. Öö-
päeva jooksul läbitakse neid 
punkte vähemalt neljal korral.

Üllatavalt reibas väikelinn
Pühapäevane vihmane hom-

mik, kell käib kaheksat ning 
lihtne loogika ütleb, et iga väi-
kelinn peaks sellisel kellaajal 
veel magama. Kuid ei, Maar-
du julgeb erine-
da - pühapäeva 
hommiku koh-
ta on tema täna-
vatel üllatavalt 
palju asjalikult 
sagivat rahvast. 
Minu Maardu 
„giid“ - patrulli-
ekipaaži töötaja 
Mark Tšernõhh on 
sõna otseses mõttes 
kohalik, tundes Maar-
dut nagu oma viit sõrme. 
„Tänane vahetus tuleb rahu-
lik, teravama elamuse saaks 
reede või laupäeva öösel,“ sel-
gitab ta. 

Esimene koht, mida kont-
rollitakse, on Nuudi teel asuv 
pumpla. Olles veendunud, et 
sellega on kõik korras, rän-
dab linnuke musta kausta. 
Vahepeal tuleb sissetungi häi-
re Maardu raudtee depoost, 

mis paari minuti pärast siis-
ki annuleeritakse ning meie 
M-marsruut saab jätkuda. 
Järgmisena teeme lasteaeda-
dele tiiru peale – ka siin on tä-
na vaikne ja rahulik. Sõidame 
mööda Lahe keskusest, mil-
le kohta Mark ütleb, et kuigi 
see kohaliku ööelu keskpunkt 
on teise turvafirma valves, 
hoiab ta nädalavahetustel sel-
lel igaks juhuks silma peal. 
Kohalik mees, küllap ta juba 
teab, miks. Mark selgitab, et 
kõikidest kiiret reageerimist 
nõudvatest olukordadest tea-
vitatakse alati politseid, andes 
täpse ülevaate toimuvast ning 
tegutsedes politsei ettekirju-
tuste järgi. „Ida-Harju polit-
seijaoskonnaga teeme tihedat 
koostööd, eesmärk on meil ju 
ühine - Maardu peab olema 
turvaline linn.“

Igal tänaval oma lugu
Iga tänava kohta Maardus 

on Markil oma lugu rääkida: 
„Säästumarketi taga kogune-
vad lärmakad õllesõbrad, sot-
siaalmaja juurest oleme kor-
duvalt narkomaane politseile 
üle andnud. Koolide ja noor-
tekeskuse läheduses otsivad 
peidupaiku alaealised suitse-

Mitmed kohalikud omavalitsused on valinud G4Si oma 
partneriks, kellelt oodatakse sekkumist vajavate olukor-
dade märkamist ja lahendamist ning turvalisuse taga-
mist kohalikule kogukonnale. 
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tajad, kõige noorem, kellele 
olen sõnad peale lugenud, oli 
9-aastane plika. Sellises vanu-
ses ja juba suits suus!“ 

Säästumarketi taga, prügi-
kastide juures toimetab väsinud 
olemisega „geoloog“. Märkmi-
kusse ilmub „…tänava prügi-
kastid ajavad üle“ – homme 
hommikul saavad Maardu 
linnaisad ja politsei ülevaate 
kõikidest G4Si tähelepaneku-
test piirkonna ööpäeva jook-
sul toimunud sündmustest. Ka 
sotsiaalmaja juures läheb mars-

ruudilehele märge räpase ümb-
ruskonna kohta, tõsi jah – kur-
va maja hoov on täis prahti ja 
plasttopse. 

Mark näitab kohti, kus õh-
tuti armastavad koguneda 
kangemat kraami eelistavad 
seltskonnad, paar vanemas eas 
härrasmeest on juba hommi-
kulgi platsis. „Talvel oleme siit 
alkoholiga üle pingutanuid 
politseisse või lausa koju toi-
metanud, muidu külmuvad 
veel ära.“ Patrullautot nä-
hes rändab seltskonna pudel 

Politseijaoskonnaga 
teeme tihedat koostööd, 
eesmärk on meil ju ühine -   
     Maardu peab olema 
          turvaline linn

G4S teeb koostööd:
Kiili vallaga
Narva-Jõesuu linnaga
Saku vallaga
Saue linnaga
Saue vallaga
Viimsi vallaga
Maardu linnaga
Türi vallaga

 Kohalik turvaturg ei 
pöördu tõusule enne, kui sise-
maine tarbimine on taas jalad 
alla saanud ja asub ekspordi 
kõrval majanduskasvu vankrit 
vedama.“

Andrus Ossip
Loe lk 2

LINNAVÕIMU 
SILMAD JA KÕRVAD

Maardu linn on viimaste 
aastatega oluliselt muu-
tunud ning olen kindel, 
et need positiivsed muu-
tused jätkuvad. Linnas 
toimuval hoiavad öö-
päevaringselt silma peal 
G4Si paigaldatud video-
valvekaamerad, mille pilt 
jookseb Ida-Harju polit-
seijaoskonda. Endise po-
litseinikuna võin kinni-
tada, et kaameratest on 
väga palju abi: peale en-
netusliku aspekti, aita-
vad nad jälgida liikluses 
toimuvat ning avastada 
korra rikkumisi. 
G4Si patrullilt ootame 
eelkõige linnale kuuluva 
vara kaitsmist. Piltlikult 
öeldes, ööpäevaringne 
patrullekipaaž on linna-
võimu silmadeks ja kõr-
vadeks, edastades infot 
Maardus toimuva koh-
ta ning reageerides krii-
tilistele olukordadele, 
millega linn ise koheselt 
tegeleda ei jõuaks. Kui ta-
hame elada ilusas linnas, 
peame oskama seda hoi-
da. Turvapartnerilt oota-
me eelkõige operatiivset 
ja professionaalset tege-
vust ning suutlikust hin-
nata olukordi, mis kokku-
võtlikult tagab linnavara 
korrashoiu ja ohutuse tä-
navatel. 

Ants Tsugart
Maardu linnaarengu- ja majandus-

osakonna juhataja asetäitja

„avoskasse“ tagasi. „Mõnes 
mõttes tuleb see töös kasuks, 
et   kohalik olen - kergem on 
inimestega jutule saada ning 
asjad rahulikult ära klaarida,“ 
seletab Mark.

Kohaliku mehena teab ta, et 
turvafirma patrullekipaaži öö-
päevaringne kohalolek on ko-
gukonna silmis igati tervitatav 
nähtus. „Inimesed teavad, et 
lisaks politseile on linnas tur-
valisuse eest väljas alati veel 
üks patrull – 24/7.“ 

Julia Garanža

Kodukandi 
EEST VALVEL

Patrulliekipaaži töötaja Mark Tšernõhh kontrollib Maardu linnapatrullis igapäevaselt 25 objekti, millest igaüks on 
ühel või teisel moel kogukonna jaoks oluline. Ööpäeva jooksul läbitakse neid punkte vähemalt neljal korral.
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Andrus Ossip
Juhatuse esimees

Hoolimata ISSi 
rahvusvahelise tehingu   

   ärajäämisest, on G4S Eesti 
      juhtkonna sihikul mitu 
          uut võimalikku ärisuunda.

H 

ästi väljakujunenud Eesti turvaturg oli 
majanduslanguse aastail karmis languses.  
Räsida said kõik, nõrgad tugevamalt, tu-
gevamad nõrgemalt. Käesolevat aastat ni-
metaksin turu stabiliseerumise aastaks. 

Samas on tulevikuperspektiivid globaalmajanduses 
toimuvate tõmbluste tõttu ka Eesti majanduses, sh 
turvasektoris üpriski ähmased. 
Kohalik turvaturg ei pöördu tõusule enne, kui sise-
maine tarbimine on taas jalad alla saanud ja asub 
ekspordi kõrval majanduskasvu vankrit vedama. 
Sellises olukorras ongi turvaettevõtete ainumõelda-
vad märkimisväärse kasvu teed turu korrastumine 
(ülevõtmiste kaudu turuosa kasvatamine) või laie-
nemine uutesse valdkondadesse. 
Nii saidki majanduslangusega alanud turvaturu 
konsolideerumiskäigud novembris täiendust, kui 
K-Grupp ja Pristis teatasid ühinemise käigus ette-
võtte USS loomisest.  Nii nagu paari aasta taha jää-
vate ülevõtmise ajal (kui Skorpion ostis Lilto ja nee-
lati hiljem alla Pristise poolt), usun ma tänagi, et 
sellesügisene liitumine ei jää viimaseks.
Turu konsolideerumine kui nähtus on iseenesest 
tervitatav. See kustutab pildilt nõrku tegijaid, kes 
raskustesse sattununa paistavad tihti silma meele-
heitliku ärikäitumisega, mis avaldub näiteks eba-
reaalselt odava teenusehinnaga turu survestamises 
ja on seeläbi tervikuna turgu kahjustav. Praktikas 
on liitmist võimalik edukalt rakendada aga vaid siis, 
kui ülevõtja on tugevas positsioonis. Vaid matemaa-
tikas annavad kaks miinusmärki kokku plussi. Äris 
see nii ei ole. Seeparast olen – viimaseid avalikult 
kättesaadavaid majandusaruandeid vaadates – Pris-
tise valvepoole ja K-Grupi ühinemise edukuse suh-
tes mõõdukalt skeptiline. 
Samas soovin ühinejatele siiralt jõudu, sest turu 
arengule ei tuleks kindlasti kasuks, kui juba viida-
tud majandustulemuste põhjal ühinemisega oma 
teoreetilise turuosa 12protsendiliseks (ja valvetee-
nuste osas umbes 15protsendiliseks) kasvatanud et-
tevõte hääbuks samal moel kui Skorpioni üle võtnud 
Pristis. Liitumine iseenesest edu ei taga. Selleks, et 
olla edukas, peab ühinenud ettevõte asuma järgima 
ausaid äritavasid, konkurentsireegleid ja ajama läbi-
paistvat hinnapoliitikat.
Ka G4S on nii rahvusvahelises plaanis kui ka Eesti ta-
sandil aktiivselt otsimas võimalusi, kuidas oma tegut-
semisvaldkondi avardada, leida äritegevusvõimalusi 
väljaspool traditsioonilisi turvateenuse raame. Heaks 
näiteks oli G4Si soov osta haldusteenuseid osutav rah-
vusvaheline kontsern ISS, mis aktsionäride vastuseisu 
tõttu siiski ei realiseerunud. Tehingule said saatusli-
kuks juba eespool viidatud globaalmajanduse tõmbe-
tuuled, mille jäises hinguses ei julgenud investorid te-
gevjuhtkonna ambitsioonika laienemiskavaga kaasa 
minna. Hoolimata ISSi rahvusvahelise tehingu (mis 
oleks meie töötajate arvu Eestis kasvatanud umbes 
1500 võrra) ärajäämisest, on G4S Eesti juhtkonna sihi-
kul mitu uut võimalikku ärisuunda. 
Majanduslanguse karisid edukalt vältinud G4S Eesti 
on tänavu sarnaselt muu turvaturuga püsinud sta-
biilsel kursil. See tagab meile enesekindluse ja -usu 
ka järgnevasse aastasse astudes. Oleme jätkuvalt 
turvaturu tugevaim tegija ja kindlaim tööandja. Ja 
kindlasti on ka G4S Eesti DNA-s olemas ambitsioo-
nikas kasvu geen.  

KASVU geen 
DNA-s

„Kui kaks aastat tagasi ra-
porteerisime G4Si kliendira-
hulolu uuringust rääkides, et 
teie kliendisuhted on Euroo-
pa keskmisel tasemel, ning et 
trend on paremuse poole, siis 
selleaastane uuring näitab, et 
see arengusuund on jätkuv,“ 
ütles TNS Emori uuringujuht 
Mari-Liis Eensalu.

Tipus 
endiselt sularahateenus

Uuring selgitas, et võrreldes 
2010. aastaga on kliendisuh-
ted sularahaveo klientidega 
veel tugevnenud tänu teenu-
se kasulikkuse selgemale tun-
netamisele ja edasimineku-
le probleemikäsitluses. Häid 
kliendisuhteid aitas kindlustada 
kindlasti ka sujuv koostöö eu-
ro kasutuselevõtul. Sularaha-
veo kliendid jäid G4Si panu-
sega selles väga rahule.

Kõrge on rahulolu ka kul-
lerteenusega. Saadetised viiakse 
kiiresti ja tähtaegadest kinni 
pidades kohale. 

Tehnilises valves on selge-
maks muutunud G4Si kon-
kurentsieelis. Ärikliendid tõid 
seejuures kõige enam esile pika-
ajalisest koostööst tulenevaid ja
hea teenindusega seotud eeliseid,

erakliendid vii-
tasid patrulli-
de rohkusele ja 
kiirele häiretele 
reageerimisele. 
Kõigis seg-
mentides pea-
le sula rahaveo, 
on ohu märgiks 
kasvanud rahul-
olematus probleemi -
käsitlusega. Kõige enam oli 
probleeme tehnilises valves 
häirete põhjuste välja selgita-
mise ja lahenduste leidmise-
ga. „Tuleb arvestada sellega, 
et klientide ootused G4Sile on 
kõrged – eeldatakse, et pro-
fessionaalne turvalahendu-
se pakkuja leiab kõigile prob-
leemidele kiirelt lahendused 
ega pea selleks mitu korda 
kohal käima,“ kommenteeris 
Eensalu. 

Tugevusi tuleb hoida
Positiivsete arengutena hin-

dasid tehnilise valve äriklien-
did eelmisest aastast kõrge-
malt tehnikute abivalmidust 
ja täpsust kokkulepetest kinni 
pidamisel, suuräris on klienti-
de hinnangul paranenud hal-
durite kättesaadavus ja ka tur-
vatöötajate teenindusoskused.

Uuring viitab selgelt ka G4Si 
tugevustele, mida meil hoida 
tuleb. Positiivse poole pealt on
tänased kliendid kindlad, et
häire korral tulevad G4Sist 

kiiresti kohale asjatundlikud 
ja meeldiva hoiakuga patrull-
meeskonnad. 

Kiita tuleb uuringu kohaselt 
kindlasti ka kliendihaldureid, 
kes hoiavad olulisi äriklien-
te hästi. Abivalmis hoiakut ja 
sõbralikkust hinnati kõrgelt 
tehnikute puhul, kes tehni-
lise valve teenust kasutavate 
klientide jaoks on kõige sage-
damini nö G4Si näoks. 

Uuringufirma TNS Emo-
ri läbi viidud kliendirahulolu 
uuring toimus neljas erinevas 
seg mendis: erakliendid, tehni-
lise valve ärikliendid, mehita-
tud valve kliendid ja suurklien-
did ning sularahaveo kliendid. 
Laiapõhjalise uuringu käigus 
saadeti vastamiskutse e-maili 
teel 16 577 G4Si kliendile. 

Tarmo Pärjala 
Turundusjuht

G4Si kliendisuhted on 
Euroopa keskmisel tasemel 
ning trend on paremuse poole.
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UURING

KLIENTIDE rahulolu ON KASVANUD
G4S Eesti klientide rahulolu on võrreldes 2009. aastaga 
kõikides segmentides kasvanud, selgus uuringufirma 
TNS Emor poolt läbi viidud kliendirahulolu uuringust.

Miks on vaja 
kliendirahulolu uuringut?

Tugevad kliendisuhted ja pü-
hendunud töötajad on et-
tevõtte edu saavutamisel 
määravad. Kliendirahulolu 
uuringu peamine eesmärk 
on mõista, millest meie klien-
di rahulolu või rahulolema-
tus kõige enam sõltub. Vaa-
de läbi kliendi silmade annab 
teadmise, mis on neile olu-
line ja mis mitte. Kui 20 kun-
dega väikefirmas on võimalik 
sama info saada igapäevase 
suhtlemise tulemusena, siis 
mitmekümne tuhande klin-
di  mõistmiseks on uuringu-
metoodika ja professionaal-
se partneri kasutamine parim 
lahendus. 
Uuringust saadav info või-
maldab analüüsida kogu 
teenindusahela tugevaid ja 
nõrku külgi, ning arvesta-
des klientide ettepanekuid, 
muuta meie teenuseid veel-
gi rohkem klientide ootuste-
le vastavamaks. See on ainus 
viis, kuidas teenindussektoris 
pikaajaliselt edukas olla.
Põhjalikult läbi viidud rahul-
olu uuringud on infosisend 
kõikidele G4Si üksustele. See 
annab ülevaate rahulolust 
kõikides G4Si ja kliendi kok-
kupuutekohtades ja aitab 
mõista, millised arengusuu-
nad on olnud õiged ning mil-
lises osas on vaja teenindus-
se ja teenustesse/toodetesse 
täiendavalt panustada. 
Kriitiliste rahulolutegurite pi-
dev jälgimine aitab märgata 
ka võimalikke ohusignaale 
enne kliendi kaotamist. Läbi 
rahulolu järjepideva jälgimi-
se motiveerime ka töötajaid 
kliendikeskselt mõtlema ja 
anname klientidele teada, et 
nende arvamus tõesti loeb. 
Rahuloluuuringu läbi viimise 
kohustus on G4Sil ka ISO kva-
liteedistandardi järgimisest 
tulenevalt. 

Andres Lember
Turundus- arendusdirektor

V: Kui oled kindel, et  ei soovi enam praegusel ob-
jektil töötada ning Sul on selleks veenvad põh-
jused (mida oled jaganud ka oma otsese juhiga), 
peaksid alustama uue objekti otsingutega. Esmalt 
võiksid tutvuda tööpakkumistega, mille leiad 
meie kodulehelt ja siseveebist. Mõne tööpakku-
mise puhul saame otsida inimesi vaid ettevõte 
seest, sellistest vakantsidest teavitame töötajaid 
e-kirja või SMSiga. Sageli leiab viiteid vabadele 
töökohtadele ka nädala uudiskirjas. Kui oled leid-
nud endale sobiva tööpakkumise, konsulteeri kar-
jäärikeskuse värbamisspetsialistidega. Kui kodu-
lehel olevad tööpakkumised on reeglina üldised, 
siis karjäärikeskusest saad kas telefoni teel 651 

küsimus-VASTUS Valvedivisjoni III kv parimad

• Oliver Lootsmann, Matti Pork, 
Külli Kesküla - Lääne piirkond
• Maie Paju, Dmitri Orlov, Pjotr 
Ševtšuk - Kaubandusobjektid 
• Reigo Tori, Andrei Kuntsmann, 
Raido Reits - Esindusobjektid
• Nimrod Topkin, Ain Kahlberg, 
Alla Netotšajeva - Logistika-
objektid
• Ksenia Kiseljute, Aleksei 
Jakovlev, Erko Kiuru - Juhtimis-
keskus
• Urve Novožilova, Kalmer 
Nõmmeots, Aleksei Junkin – 
Lõuna piirkond
• Andrei Vassiljev, Teisi Uueni, 
Kalle Semjonov - Ida piirkond

Aitäh teile!

K: Olen turvatöötaja ning sooviksin vahetada objekti. Mida pean selleks tegema?

1787, või kohale tulles (Tallinnas Mustamäe teel) 
täpsema ülevaate, millistele objektidele või ame-
tikohtadele on hetkel töökäsi vaja. Ühtlasi saad 
värbamisspetsialistilt nõu, kellega ja kuidas edasi 
asju ajada. Info kõigist kontsernis täitmist vajava-
test kohtadest laekub karjäärikeskusesse iga nä-
dala esmaspäeva õhtuks. Kui Sinu objekti vaheta-
mise soov on kindel ning oled leidnud endale uue 
koha, ära unusta aegsasti teavitada oma otsest 
juhti. Pikem etteteatamisaeg annab talle võima-
luse paremini planeerida võimalikku asendust. 

Gerly Tuisk
Värbamise ja mehitamise osakonna juhataja 
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Kas mäletad eelmise 
G4SPressi esikaanelt vana-
härra Vello Hintsi, kes oli 
väga rahul eakale paarile 
vormitud paindliku ja sobi-
va kuutasuga koduvalvela-
hendusega? Varem oli härra 
Hints uskunud müüti, et ko-
duvalve on kallis ja kättesaa-
matu. 

Kättesaadav kõigile
Nimetatud müüdi purus-

tamine oli uute teenustase-
mete lansseerimiskampaa-
nia üks põhilisi eesmärke. 
Seetõttu saigi kampaanis sõ-
numiks: „Igaüks saab nüüd 
ise valida, millest koduvalve 
koosneb. Koduvalve hinnad 
alates kolmest eurost kuus”.

Lansseerimiskampaania 
peamiseks väljundiks vali-
sime telereklaami, et jõuda 
oma sõnumiga maksimaal-
selt suure auditooriumini. 
Reklaamklipi idee iseloo-
mustab uue koduvalve klien-
dikesksust, paindlikkust ja 
läbipaistvust toidu kaudu, 
vastandades etteantud ühe-
külgsele köögiviljale võima-
luse ise endale meelepärane 

salat koostada. Idee viitab 
parelleelile koduvalveteenu-
ses, kus anname varem turul 
levinud jäiga pakett-toote 
asemel kliendile võimalu-
se ise endale sobiv lahendus 
koostada. Sketši peaossa va-
lisime tugeva karakternäitle-
ja Taavi Teplenkovi.

Täiendava kanalina rek-
laamsõnumi levitamiseks 
kasutame e-turunduse või-
malusi otsepostitades kodu-
valve reklaami e-posti teel 
kokku rohkem kui 400  000 
inimesele. 

Müük tõusul
Uuenenud teenuseloogi-

ka põhiseid koduvalvelahen-
dusi pakume klientidele juba 
alates juulist. See annab mei-
le hea võrdlusaluse koduval-
ve teenusekalkulaatori kü-
lastatavuse kohta kampaania 
eelsel perioodil ja kampaa-
nia ajal.

Kampaania jooksul kas-
vas kalkulaatori külastaja-
te arv kampaania eelse aja-
ga võrreldes kümme korda. 
Kampaania vältel käidi kal-
kulaatoris endale sobivaid 

Reklaamklipi idee iseloomustab uue kodu-
valve kliendikesksust, paindlikkust ja läbi-
paistvust toidu kaudu, vastandades ette 
   antud ühekülgsele köögiviljale võimaluse ise 
           endale meelepärane salat koostada.

koduvalve lahendusi otsimas 
28 224 korral. 

Kord nädalas toimunud 
otsepostituste päevadel ker-
kis külastus aga lausa rekor-
dilised 100 korda suuremaks 
kui tavapärasele. 

Müügi- ja klienditeenin-
dusdivisjoni hinnangul ka-
jastub lansseerimiskam-
paania positiivne mõju ka 
müüginumbrites. Kliendid 
on meie uue teenusteloogi-
ka hästi omaks võtnud ning 
erakliendi müük näitab tõu-
sutrendi.

Soovita sõpra
Järgmise turundussammu-

na algas novembris G4Si ko-
duvalve klientidele suunatud 
kampaania „Soovita sõpra“. 
Kampaania sõnumiks on 
„Turvatunnet jaga sõbraga“. 
Kapaania eesmärgiks on pak-
kuda meie lojaalsetele klienti-
dele soodustusi selle eest, kui 
ta soovitab oma sõpradele-

gi turu parimaid koduvalve-
lahendusi. Kui meie kliendi 
sõber liitub koduvalve täis-
teenuse, kombineeritud- või 
infoteenusega, saavad nad 
mõlemad koduvalveteenuse 
kolmeks kuuks tasuta. 

Oma töötajatele antud kam-
paania soodustus, kolm kuud 
tasuta koduvalvet, ei laiene. 
Kuid kõigil töötajatel on siiski 
võimalus soovitada oma tutta-
vaid G4Si kliendiks aastaring-
selt (vaata intranetis net.g4s.
ee/soovita) ning sõbra liitumi-
sel koduvalvega saab töötaja 

müügi vihje tasu 35,80 eurot 
bruto. Selle võimaluse (taas)
tutvustamiseks korraldas tu-
rundus- ja arendusdivisjon no-
vembris teavituskampaania, 
mille käigus jagati kõigile töö-
tajatele kampaania sõnumiga 
Simpeli stardikas. Juhul kui Sa 
ei ole stardikat saanud, küsi seda 
oma otseselt ülemuselt või teavi-
ta sellest turundusosakonda. 

Maarika Haavistu, Tarmo Pärjala

Kampaania 
TUTVUSTAS UUT KODUVALVET 
Oktoobris ja novembris toimunud eraklientidele suu-
natud kampaania, mille eesmärgiks oli tutvustada ko-
duvalve uut teenusteloogikat, kasvatas meie  koduval-
ve teenustekalkulaatori külastatavust kümneid kordi. 

koduVALVE

G4Si töötajal on just praegu 
õige aeg oma kodu turvalisu-
se peale mõelda, sest ka oma 
töötajatele on nüüd koduval-
ve hinnad eriti soodsad – küsi 
pakkimist otse oma piirkonna 
müügiosakonna juhatajalt. 

G4Si poolt turule too-
nud tooteuuendused on loo-

V alvedivisjoni tunnitasulis-
te töötajate tööaja arvestust 
hakatakse tulevast aastast 

pidama kolmekuulise perioodi 
alusel summeeritud meetodil. 

Pers onalidi-
rektor Ille Ein-
mann (pildil), 
alates 1. jaa-
nuarist muu-
tub tunnitasu-
liste ja graafiku 

alusel organiseeritud ameti-
kohtade summeeritud tööaja 
arvestuse periood kolmekuu-
liseks. Milles täpsemalt muu-
datus seisneb?

Muudatus puudutab ame-
tikohti, mis on olnud ka seni 
organiseeritud summeeritud 
tööaja põhiselt. Kui praegu on 
kasutusel valdavalt ühekuu-
line summeerimise periood, 
siis alates jaanuarist on selleks 
kolmekuuline periood. Tööta-
su makstakse endiselt igakui-
selt e. kuu jooksul töötatud 
tunnid makstakse töölepin-
gust tuleneva tunnitasu alusel 
välja jooksva kuu eest järgmi-
sel kuul, muutus puudutab üle-
tunde ja alla normi töötatud 
tööaja arvestamist - ületunni-
tasu arvestatakse ja makstakse 
välja kolmanda kuu lõpus. Ala-
tes jaanuarist võetakse arves-
se kolme kuu kehtivat tööaja-
normi ületavad tunnid, mitte 
enam ühe kuu normi ületavad 
tunnid ja sama loogika kehtib 
vähem töötatud aja kohta. Või-
malik, et  need + ja - märgiga 

VALVEDIVISJON läheb üle uuele 
tööaja arvestussüsteemile

töötunnid võivad kolmanda 
kuu lõpuks nö tasaarvelduda. 

Milleks on vaja pikendada 
arvestusperioodi ning millest 
on tingitud just kolmekuulise 
perioodi valik? 

Kolmekuuline periood kat-
tub majandusaasta ühe kvar-
taliga – siit ka valiku loogika. 
Summeerimisperioodi piken-
damise põhjused ja vajadus on 
olnud ilmsed juba pikemat ae-
ga - turg käitub sageli ootama-
tult, samas uutest võimalustest 
on vajalik kinni haarata kiires-
ti ja me peame siin suutma ol-
la paindlikud. Turumõjutused 
tingivad omakorda töötundi-
de mahtude kõikumise ning 
ühekuuline arvestusperiood 
meid siinkohal piisavalt ei 
toeta. 

Tööaja summeerimist pi-
kemalt kui ühe kuu põhi-
selt kasutavad Eestis paljud 
tööandjad nii teenindus- kui 
tööstussektoris (nt Prisma, 
Ericsson jt). Meie enda näi-
tel kehtib kolmekuuline sum-
meeritud tööaja arvestus juba 
pikemat aega sularahadivisjo-
nis ning ASis Ühisteenused.

Kuidas tööaja planeerimi-
ne edaspidi toimub?

Arvestusperioodi pikkuse
muutumine töögraafikute koos-
 t amise senist praktikat auto-
maatselt ei muuda ehk töö-
graafikud saab endiselt ühe 
kuu kaupa koostada.

Sularahadivisjoni usaldusisik Ene Kloch:

Sularahadivisjonis olen  summeeritud tööajaga tööta-
nud juba aastaid. Selline arvestusperiood annab kind-
lasti tööandjale võimaluse oma töötajate tööaja paindli-
kumaks kasutamiseks. Kollektiivis on ikka inimesi, kes 
ei soovi vabadel päevadel lisatööd teha. Summeerimine 
annabki perioodi lõikes reeglina ühtse jaotuvuse. Oleme 
harjunud sellega, et on töisemaid/raskemaid töönädalaid 
ja ka nädalaid, kus on koduse elu jaoks rohkem vaba ae-
ga. Alati on ka töökaaslasega saadud vajadusel päevi va-
hetada. Küsimusi on tekitanud sissetuleku suuruse kõi-
kumine ja tihti ei osata ka palgalehtedest aru saada. Kui 
otsesed juhid koostavad graafiku kuude lõikes, tutvusta-
vad seda ettenähtud ajal ning vajadusel  muudavad seda 
eelnevalt töötaja(te)ga konsulteerides, on summeerimise 
protsess mõistlik ja toimiv.

Sularahadivisjoni ja teiste ettevõtete kogemustest sum-
meeritud tööaja arvestamisel loe siseveebist net.g4s.ee  

P idulik vastuvõtt, kus tun-
nustatakse aasta pari-
maid töötajaid ja antak-

se üle kontserni teenetemärke, 
toimub jaanuaris. 

20. jaanuaril Tallinnas 
Mustpeade majas aset leid-
va ürituse osaks on meele-
lahutusprogramm, autasus-
tamistseremoonia ja buffet’ 
õhtusöök. „Parimate töötaja-
te tunnustamise üritus toimub 
uues formaadis. Varasemail 
aastail detsembris aset leid-
nud galaõhtu asendub õdu-

sama õhkkonna ja personaal-
semat suhtlemist võimaldava 
vastuvõtuga,“ ütles juhatuse 
esimees Andrus Ossip. „Üri-
tus on pidulik ja väärikas, vä-
heneb küll kutsutute arv, mis 
aga võimaldab autasustatava-
tele senisest suuremat tähele-
panu pöörata.“ 

Vastuvõtu kutsed parimate-
le töötajatele saadetakse väl-
ja detsembris. Piirkondadest 
vastuvõtule kutsututele kor-
raldab ettevõte transpordi üri-
tusele ja koju tagasi. 

Aasta parimate vastuvõtt
toimub jaanuaris

Koduvalve oma töötajatele
nud ka oma töötajatele kodu 
kaitsmiseks senisest paindli-
kumad võimalused. Koduval-
veteenuse kuutasu sisse saab 
nüüd arvata ka seadmed ja 
nende hoolduse. Laienenud 
on ka teenuste valik, nüüd 
on võimalik valida viie erine-
va teenuse vahel: täis-, kom-
bineeritud, info-, tulekaitse- 

ja väljakutseteenus. Teenuste 
hinnad algavad kolmest eu-
rost kuus.

Lihtne ja mugav abiline 
oma vajadustele vastava val-
vepaketi koostamiseks on ko-
duvalve teenustekalkulaator. 
Kalkulaatoris saab valida so-
bivad seadmed, lisateenused 
ja maksmisviisi ning kalkulaa-

tor näitab automaatselt erine-
vate teenusepakettide hinda-
de võrdlust. Sellist mugavat ja 
uudset lahendust ei paku üks-
ki teine turvaettevõte Eestis.

Kehtestatud korra kohaselt 
tuleb G4Si töötajal koduval-
vepakkumise saamiseks pöör-
duda oma piirkonna müü-
giosakonna juhataja poole. 
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G4S Kullerteenus sai alguse 1997. aasta veebruaris. Sünniloost on 
liikvel ka üks legend, mille kohaselt tolleaegne ESS Tallinna müü-
gidirektor Jüri Teemant nägi unes ringi sõitmas ESS Kulleri logoga 
autosid ning hakkas seda asja arendama.
Tõenäolisemalt aga sai kullerteenus alguse Hansapanga pärin-
gust, kes tundis huvi, kas meie patrullekipaažid saaksid Han-
sapanga siseseid tähtsaid dokumente ja saadetisi transportida. 
Sealt kasvas ka idee luua täiesti uus teenus.

Kullerteenuse algus
Esimene klient oligi Hansapank ning esimene kulleri auto oli Nissan 
Micra. ESS kulleri tolleaegse projektijuhi Kristjan Kulu sõnul hakkas 
vaikselt lisanduma ka muid kliente, eelkõige erinevate lillepoodide 
näol.
Järgmine suur klient oli Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, kelle 
nõudmisel kullerid relvastati. KMA lisandumisega kulleri klientide hul-
ka kasvas kullerteenuse käive kaks korda.
Kullerteenuse algusaastatel juhtus ka erinevaid (hale)naljakaid lu-

gusid. Ühel puhul saadeti lillepoest kimp Bruno nimele ning aad-
ressiks oli märgitud Pärnamäe krematoorium. Kui kuller lillekim-
buga kohale jõudis ja Bruno järele küsis, selgus et Bruno lamab 
keset krematooriumi kirstu sees. Kulleripoiss oli parajas kimbatu-
ses, sest tol ajal oli konkreetne nõudmine adressaadi käest saade-
tise üleandmisel allkiri küsida. 

Artur Aunapu

Kuller: kiire, turvaline, soodneS iseriiklikku kullertee-
nust osutav G4S Kul-
ler on kindlustamas oma 

turunišši, rõhudes eelistele, 
milleks on kiirus, turvalisus 
ja teenuse kättesaadavus ehk 
soodne hind.

Kullerteenuse osakonna ju-
hataja Martin Piusi sõnul on 
G4Si Kulleri peamised kon-
kurentsieelised suuresti ju-
ba ettevõtte olemus. „Piltikult 
öeldes on ju turvafirma DNA 
see, millesse on kirjutatud, et 
teenus on usaldusväärne, et 
meie kätte usaldatud klien-
di väärtused on turult saada-
val parimal võimalikul moel 
kaitstud,“ ütleb Pius. „Samu-
ti turvafirma n-ö geneetilisest 
koodist tõukuv eelis on (rea-
geerimis)kiirus.“

Nelja tugevama seas
Konkurents kulleriturul on 

tihe, mistõttu on hind teenu-
se osutamisel väga määrav. 
„Hinna paneb ju pai-
ka turg ja ettevõte, kes 
klientidelt tööd ja telli-
musi soovib, ei saa oma 
teenust ülehinnata,“ tõ-
des Pius. „Soodne hind 
ei tähenda, et soovik-
sime nn säästuteenuse 
positsiooni. Meie pu-
hul pigem tulekski vaa-
data nende kolme eelise 
koosmõju – olen kindel, 
et nii soodsa hinnaga turva-
list kullerteenust, sisuliselt 
teenust, millel turu võimsai-
ma turvafirma kaitsegarantii, 
ei suuda keegi teine pakkuda.“

Siseriiklikul kullerteenu-
se turul hoiab G4S neljandat 
positsiooni. Koos Eesti Pos-
ti, DPD ja Itellaga hõlmatakse 
Konkurentsiameti andmetel 
95% turust. Aktiivseid tee-
nuseosutajaid oli 2010. aastal 
riigi sisesel turul 18, seega ja-
gavad 14 väikekullerit 5% tu-
rust. Kulleri juhi  hinnangul 
on väikeste tegijate seas väga 
erineva ärikultuuriga ettevõt-
jaid. Pius väldib sõna turusol-
kijad, kuid möönab, et turul 
tegutseb ka selliseid paari au-
toga teenuseosutajaid, kelle 
hinnad on –  kõiki riigimak-
se arvestades – arusaamatult 
madalad.

G4S Kuller opereerib iga-
päevaselt üle Eesti 21 sõidukiga. 

Oktoobri lõpust alates saavad 
kõik uued kulleri autod ka uue 
kuue, mille eesmärk on meie 
teenuse eeliseid senisest pa-
remini turule kommunikeeri-
da. Vajadusel suurendab meie 
kullerteenuse paindlikkust ja 
kiirust võimalus kaasata ra-
haveo ja juhtimiskeskuse au-
toparki. Nii on võimalik väga 
lühikese aja jooksul viia saa-
detis pea kõikjale Eestimaal, 
va väikesaared. 

Veosed jääst kullani
Eriti väärtuslike veoste pu-

hul on tähtis, et suudame ta-
gada sama ranged turvameet-
med kui sularaha veos, muu 
hulgas ka relvastatud eskor-
di. „Kõige markantsem näide 
eriti väärtuslike veoste telli-
musest, mis G4S Kullerile on 
esitatud, on vast tellimus

100 000 eu-
ro väärtuses 

kulla vedami-
seks,“ ütleb 
Pius. „Loo-

mulikult G4S 
lahendas klien-

di mure, tagades sealjuures 
kõrgeima turvalisustaseme.“

Tõsiasja, et kliendid oska-
vad G4S Kulleri usaldusväär-
sust ja turvalisust hinnata, 
kinnitab see, et kullerosakon-
na kliendiportfellis on kõik 
tähtsamad pangad ja liisin-
guettevõtted, samuti Trüb 
Baltic AS, mis tegeleb nt ju-
hilubade, ID-kaartide, panga-
kaartide jmt tootmisega, mille 
käitlus nõuab kõrget turvali-
sust.

Martin Pius toob esile, et 
G4S Kuller ei ole hätta jää-
nud ka muude erisaadetiste-
ga. „Oleme juba mitu aastat 
transportinud Geenivaramu 
võetavaid proove, mille puhul 
kehtivad väga ranged säili-
tus- ja transporditingimused,“  
toob ta näite. „Ja vahest veel 
äärmuslikum juhus oli see, 

„Olen kindel, et nii soodsa hinnaga 
turvalist kullerteenust, sisuliselt 
teenust, millel turu võimsaima 
   turvafirma kaitsegarantii, ei suuda 
           keegi teine pakkuda.“

TURG
2010. aasta lõpu seisuga 
oli MTR-s registreeritud 35 
kuller posti teenuse osutajat, 
kellest reaalselt osutas tee-
nust 22 ette võtet. Siseriiklike 
teenuse osutajaid oli 18.
2010. aasta kullerpostitee-
nuste käive (siseriiklik ja rah-
vusvaheline) oli 28,6 mln eurot. 
Saadetisi edastati kokku 3,8 mln 
tükki.
Siseriikliku kullerpostiteenuse 
osakaal 2010. aastal oli 62% 
ja rahvusvahelise teenuse osa-
kaal 38%.

KULLERID ARVUDES
• Hetkel on osakonnas 
29 kullerit, neist 4 naist.
• Keskmine vanus 39
• Keskmine tööstaaž 2,5
• Kulleri ametikoha levinum
sünni kuu on september, 
24% kulleritest
• Kuu koguläbisõit keskmiselt 
130 000 km.

TÄNAPÄEVANE ISETEENINDUSKESKKOND

G4S Kuller avas ettevõtte veebilehel aadressil kuller.g4s.ee 
ka tänpäevase iseteeninduskeskkonna, mille kaudu klient 
saab algusest lõpuni oma asjad aetud.
Kullerteenuse projektijuhi Maret Mitt’i sõnul on e-teenin-
duse näol tegemist lihtsa, mugava ja turvalise viisiga tel-
lida kullerteenust. „Iseteeninduskeskkonda saavad kasuta-
da G4S Kulleri lepingulised kliendid, kellele on edastatud 
paroolid ja kasutajanimed või omavad ID-identifitseerimis-
võimalust, aga ka lepingut mitte omavad eraisikud ja ette-
võtted,“ loetles Mitt. 
Mitt tõi esile, et iseteeninduskeskkond võimaldab kliendil 
edastada operatiivselt tellimusi, jälgida tellimuste staatu-
si ja teha väljavõtteid, küsida ja näha personaalseid hin-
napakkumisi, hoida aega kokku, luua aadressiraamat, mis 
lihtsustab tellimuste sisestamist ja printida ise välja saate-
lehed ja pakisildid.
G4S Kulleril võimaldab uus tööriist olla operatiivsem ja te-
ha rohkem tööd ning tõsta klienditeeninduse taset ja usal-
dusväärsust. 

kui meilt telliti keset suveae-
ga jääskulptuuri vedu – ka siin 
leidsime kliendile lahenduse.“  

Lisaks pakkidele transpor-
dib G4Si kuller ka inimesi. Tõ-
si küll, esialgu vaid teiste G4Si 
struktuuriüksuste töötajaid – 

öösiti vajavad vedamist lennu-
jaama ja kaubandusobjektide 
turvatöötajad. „Aga näen siin 
selget perspektiivi seda teenust 
laiendada,“ vaatab Pius ringi 
uute teenuste järele.

Andres Lember

UUS teenus

Lennujaama kullerteenus

Oled pagasi reisile ju-
ba ära registreerunud kui 
turvakontrollis avastad, 
et sinu käsipagasisse on 
ununenud midagi, mil-
le lennule kaasa võtmine 
on keelatud. Enam ei pea 
sa muretsema, kuhu need 
esemed panna. Sooviga 
pakkuda parimat teenin-
dust Tallinna Lennujaama 
turvakontrolli teostami-
sel, pakume alates ok-
toobrist Tallinnast reisile 
minejatele võimaluse eba-
vajalikud asjad G4S kuller-
teenusega soovitud aad-
ressile saata. Sinu isiklikud 
esemed toimetatakse ad-
ressaadile kontaktandme-
tega varustatud purune-
miskindlas turvakotis. 

Endise NLi ajal kosmose-
seadmeid konstrueerinud kul-
lerit Tiit Põldveri oleks vist 
õigem nimetada filosoofiks – 
talle meeldib maailma asjadele 
mõelda ja igale küsimusele on 
tal vastus olemas. Nagu mees 
ise ütleb, et „maailma arvamus 
ei lähe temast mööda“. 

Tiit märgib oma motoks 
„sõidan kullerit seni, kuni mul 
on inimestele midagi emotsio-
naalses mõttes anda“. „See töö 
peab meeldima, samuti peab 
meeldima inimestega suhtle-
mine,“ lisab ta. “Iga päev juh-
tub põnevaid lugusid, nii et 
igav ei hakka, peab ise olema 

avatud ja ootamatusteks val-
mis.“

Kes veel ei teadnud, siis 
2007. aasta veebruarist G4Si 
kullerina töötav Tiit toimetab 
Eesti reisija lennupagasi oma-
nikule tagasi koju siis, kui see 
on reisil olles mingil põhjusel 
kaduma läinud või ei ole õi-

geks ajaks lennukile jõudnud. 
Samuti on tema vastutusalaks 
kultuuripealinna Tallinn 2011 
ja Eesti Energia teenindamine.

Mainimata ei saa jätta ka 
G4Si turundusosakonna üri-
tuste „ametlikuks“ kulleriks 
olemist. „Turunduse telgi kok-
kupanek on mul igal juhul sel-

ge, kord Haapsalus lastekaitse-
päeva üritusel oli nii suur tuul, 
et vältimaks telgi minema len-
damist, hoidsin ühe käega tel-
gist ja teise käega auto uk-
selingist kinni,“ kirjeldab ta 
juhtunut.

Lõpetuseks tahab Tiit välja 
tuua ühe kulleri töös olulise tee-

Kuller Tiit unistab valgustatud Tallinna-Tartu maanteest
ma. Tiidu arvates ei peaks üldse 
Tallinna-Tartu kiirtee ehitusse 
nii palju riigi ressursse panus-
tama, tema hinnangul oleks la-
henduseks maanteele valgus-
tuspostide paigaldamine. 

Maarika Haavistu

G4S Kulleri juht Martin Pius usub, et uue kujundusega autod on ka klientidele paremini nähtavad.
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PUHKUSEST JA 
PUHKUSE PLANEERIMISEST

Aeg on küps hakata planeeri-
ma järgmise aasta puhkuseid. 
Oskuslik planeerimine mõju-
tab ja lihtsustab töö korralda-
mist kogu järgmise aasta vältel.

Puhkuse ajakava koostamise 
kohustus on tööandjal, kes ar-
vestab mõistlikus määras töö-
tajate soovidega.

Personaliarvestuse osakonnal 
on seoses puhkustega kaks 
muret - aeguvad puhkusepäe-
vad ja nn ettepuhkamine.
Tuleval aastal rakenduv sea-
dusemuudatus ütleb, et põ-
hipuhkuse nõue aegub ühe 
aasta jooksul arvates selle ka-
lendriaasta lõppemisest, mil-
le eest puhkust arvestatakse. 
Teisisõnu, kalendriaasta puh-
kust saab kasutada kaks aas-
tat ning alates 1.01.2012 ei saa 
enam nõuda 2010. aasta kasu-
tamata puhkust. Personaliar-
vestuse osakonna spetsialistid 
on pidanud silma peal puh-
kusepäevadel, mida ähvar-
dab aegumine. Teavitused ae-
guvatest puhkusepäevadest 
on juba välja saadetud elekt-
rooniliselt nii töötajate e-posti 
aadressile kui ka vastava töö-
taja otsesele juhile. Aasta lõ-
puni on veel natuke aega ning 
hoolitseme selle eest, et tööta-
jad jõuaks aeguvad puhkuse-
päevad ära kasutada.
Õnneks võin öelda, et taolises 
situatsioonis olevaid tööta-
jaid on vähe, aga siinkohal on 
paslik rõhutada  planeerimise 
olulisust. Ei tasu ka kergekäe-
liselt ajakavas kinnitatud puh-
kuseid muuta, mille tulemusel, 
lisaks enda puhkuse aegumis-
ohule, võidakse lüüa segamini 
osakonna või objekti töökor-
raldus.
Eksliku planeerimise või ob-
jekti/osakonna töökorralduse 
tulemusena võib tekkida olu-
kord, kus puhkuse kasutamise 
hetkel ei ole töötaja tegelikult 
niipalju puhkust välja teeni-
nud kui ta kasutada soovib. 
See tähendab, et töötaja saab 
puhkust ette. Kui töötaja jät-
kuvalt töötab ning teenib tasa 
oma ettesaadud puhkusepäe-
vad, on kõik korras. Probleem 
tekib juhul, kui töösuhe lõp-
peb kas töötajapoolse või töö-
andjapoolse ülesütlemisega. 
Siinkohal peab nii töötaja kui 
ka tööandja olema teadlik ris-
kidest, mis kaasnevad töösuh-
te lõpetamisega ilma ettetea-
tamisaega rakendamata. 
Töösuhte lõppemisel hüvita-
takse väljateenitud kasutama-
ta ning aegumata põhipuhkus 
rahas. Kui aga töötaja on töö-
suhte lõppemise hetkeks ka-
sutanud puhkust rohkem, kui 
ta on välja teeninud,  võib töö-
andja töötaja lõpparvest kin-
ni pidada tasu väljatöötamata 
põhipuhkuse eest ilma töötaja 
nõusolekuta. 

Loe pikemalt net.g4s.ee

Aune Martmaa
personaliarvestuse osakonna juhataja

UUS PEAMAJA TOOB PAREMAD TINGIMUSED  ENAM KUI 800 töötajale

Kui veidi ajakirjanduslikke 
liialdusi kasutada, saaks siit 
loo, mida noortele pätipois-
tele kasvatuslikel eesmärkidel 
rääkida võiks. See lugu rää-
giks tänavakampadest, polit-
seireididest keldripunkrites-
se, kummiliimi nuusutavatest 
naabripoistest, äritsemisest 
ja mänguautomaatidest. Aga 
see lugu räägiks ka jalgpallist, 
tööst ja suurest sõprusest. See 
räägiks Pae tänava kambast ja 
sellest, kuidas ühest noorest 
jalgpallifanaatikust sai Ees-
ti suurima turvafirma parim 
müügimees. See oleks üks soe 
ja õpetlik lugu. Ja ei oleks su-
gugi liialdus. 

Henri on põline tallinlane 
ja elukoolis käinud koos Pae 
tänava kamba poistega. Ta-
haks rääkida dramaatilise loo 
sellest, kuidas jalgpall pääs-
tis noore mehe hukkamine-
kust, aga vist ei saa. Kamp oli, 
viiekordse maja keldrikorru-
sel asuv punker oli ja eks oli 
ka vilkuritega “ameeriklasi”, 
millega selle aja politseinikud 
noori mässumeelseid ohjelda-
mas käisid. Kuid peamiselt ta-
gusid Pae tänava poisid palli, 
kuulasid Metallicat ja “hängi-
sid” ringi. 

Sõprus ja lojaalsus
Mis see on, mis ühte vee 

peal hoiab ja teise põhja veab, 
Henri ei tea. “Kui ma täna 
sõpradele kuskilt metsast he-
listaks ja ütleks, et olen hä-
das, tuleksid nad mulle appi. 
Kui on vaja ootamatult öösel 
Riia lennujaama sõbrale vastu 
minna, lähen.” See on just sel-
line sõprus, mida naised oma-
vahel kiruvad ja salamisi ka-
destavad. “Suhtleme omavahel 
senini. Igal aastal veedame 
koos jaanipäeva ja korralda-
me traditsioonilist saarlaste-
mandri meeste sõpruskohtu-
mist jalgpallis. 
Kui tahaks-
ki ära jätta, ei 
saaks. Meid 
ja mängu ju-
ba oodatakse, 
küla saab sel-
leks ajaks na-
gu uue hinga-
mise. Täisvärk 
ikka. Plakatid ja 
puha.” Arvestades, et 
tavaliselt skoorivad saarlased, 
on kummaline, millise entu-
siasmiga Henri sellest räägib. 
Ehk on asi lihtsalt jalgpal-
lis? Juhin jutu mujale ja luban 
endale, et kui järgmine kord 
jalgpallini jõuame, võtame 
selle teema põhjalikumalt ette. 

Henri CV lugemiseks ei ku-
lu just ülemäära palju aega. 

Töökogemuse osa on lühike, 
staaž aukartustäratavalt pikk. 
13aastaselt tööle läinud mehel 
on tööandjaid olnud vaid mõ-
ni üksik. On see märk lojaal-
susest või mugavusest, võta sa 
kinni. Tööd on tehtud nii kä-
te kui peaga, nüüdseks on asi 
kindel: “Minu töö on rääkimi-
ne, ma tahan selle eest palka 
saada!” Rahakotti just ei piilu, 
aga ilmselt saab ka. Sest just 
Henri on mees, kes selle aas-
ta müügivõistluse põhja piir-
konnas juba neljandat korda 
kinni pani. Võistlejad värise-
ge! Mees on hoos ja plaanib 
samamoodi jätkata. Palka on 
ta saanud ka jalgpallikohtuni-
kuks olemise eest: “Mul on A-
kategooria paberid, Eesti kõi-
ge kõrgem tase!” Lubadused 
on täitmiseks. Räägime jalg-
pallist!

Vutihaigla patsient
Henrit võiks pidada “Jalg-

pallihaigla” esipatsiendiks 
(kuigi ametlikku koosseisu 
ta ei kuulu). Just patsiendiks, 
mitte arstiks. Sest jalkahullust 
ravida ei tohiks. Täna võiks 
Henri mängida platsil koos 
kunagiste trennikaaslaste Ats 
Purje ja Tarmo Kink`iga. Aga 
ei mängi. Ei mängi, sest va-
hel asjad lihtsalt lähevad nii. 
“Meie mängisime saviaugus 
ja tagusime oma jalgu puruks. 
Praegu mängivad noored na-
gu vati sees – jalanõud, kunst-
murud, kaitsmed. Oleks meie 
ajal olnud sellised tingimused 
nagu  praegu…” Aga „oleks“ 
on paha poiss ja sellel salapä-
rasel “meie ajal” oli savi tões-
ti rohkem kui muru. Praegu 
on kõik jälle hästi – jalgpallist 
on saamas meie uus rahvuss-
pordiala ja ka Henri ise saab 
korra nädalas teiste omasu-
gustega platsil (kunstmuruga) 

kokku. 

Tõelise fanaatikuna suu-
dab ta üles lugeda kõik EM ja 
MM finaalide tulemused ala-
tes 1988. aastast – kes ja mi-
tu väravat lõi, mitu penal-
tit, suurimad vead jne. Lisaks 
korraldab ta juba mitmendat 
aastat ennustusvõistlusi. Taga-
sihoidlikult alanud üritus võ-

tab aasta-aastalt  suuremaid 
mõõtmeid ja naelutab järjest 
rohkem inimesi televiisorite 
ette. Selles kogu asja mõte ju 
ongi! “Eesti-Iirimaa mängu 
pileti nimel oled ilmselt kõ-
vasti võimelnud?” Selgub, et ei 
ühtegi liigutust. Küll see pilet 
ise Henrini tee leiab. Jalgpal-
lil arvestatavaid konkurente ei 
ole. On küll natuke korvpalli 
ja natuke malet, aga jalgpalliga 
võrreldes tõesti vaid natuke. 

* * *
Kui mäletate, siis aasta taga-

si kirjutasin meie juristist, kel-
lel ei ole mobiiltelefoni. Meie 
tänase loo peategelane ei ole 
näinud ei “Avatari” ega ühtegi 
“Harry Pottery” filmi. On see 
sama suur haruldus, otsustage 
ise. Ja et ei oleks arusaamatusi, 
siis 3.75 oli kunagi gruusia lei-
va hind ja Henri üks paljudest 
hüüdnimedest. 

Gerly Tuisk 

Siiani ei ole ma ühtegi portreteeritavat pidanud väga 
pikalt “ära rääkima”. Henriga nii lihtsalt ei läinud. Kol-
lase ajakirjanduse töövõtted olid need, tänu millele see 
lugu sündis. Esitasin oma rolli nii veenvalt kui oskasin: 
“Kui Sa ise ei räägi, panen loo kõlakate ja kaaskodanike 
kommentaaride põhjal kokku.” Mõjus! Kas tõesti müü-
gimees, kelles ei ole veidigi edevust? 

PALE- tänava POISID JA 3.75

„Minu töö on rääkimine, ma 
tahan selle eest palka saada!“ 
    ütleb Henri Alt.

HENRI MÜÜGINIPP:
Sekretäri kohtle kui 
kuningannat, 
juhtimiskeskust kui 
Jumalat!

Esimene kogemus vilemehena.

Evo ja Jaanus on Henri head sõbrad ka täna.

Pae tänava poisid aastal 1998 
(sõber Carl-Christian).

nota BENE
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Uued tuleohutusteenused

Alates detsembrist on G4Si tur-
vatehnikadivisjoni tootevali-
kusse lisandunud uued tule-
ohutuse valdkonda kuuluvad 
teenused: automaatse gaas-
kustutussüsteemi paigaldus ja 
hooldus ning sprinkler- ja tule-
tõrje voolikusüsteemide hool-
dusteenus.  Lisaks pakume ka 
tuleohutuse enesekontrolli- ja 
tuleohutuse eest vastutava isi-
ku teenust.   Siinkohal on olu-
line lisada, et uute toodetega 
on meil käsi valge, ehk esime-
sed vastutusrikkad gaaskustu-
tussüsteemiga objektid on ju-
ba lõpetatud ning valminud 
süsteemid hooldusesse võe-
tud. Lisaks eeltoodule pakub 
G4S ka tulekustutite kontrolli ja 
hoolduse teenust.

T urvaspetsialistide seas ei 
ole sõna Mielstone min-
gi imeloom. Milesto-

ne Xprotect sõna taga peitub 
Milestone Systems AS poolt 
loodud IP videohalduse plat-
vorm, mis võimaldab ehita-
da tänapäevaseid videovalve-
süsteeme ning mida G4S on
 müünud 
oma klien-
tidele juba 
paar aastat. 
Kuna usu-
me selle 
süsteemi 
tulevikku, 
annab tur-
vatehnika-
divisjoni 
tootejuht 
Veikko 
Raasuke 
ülevaate, 
mis on selle 
tootja eelised. 

Uus tase
Milestone´i esimene ver-

sioon nägi ilmavalgust 1999. 
aastal, mil IP-põhine video-
valve oli pigem julgete unistus 
kui käega katsutav reaalsus. 
Turul olid esimesed IP-kaa-
merad, mis oma kvaliteedi 

poolest olid pigem mänguas-
jad kui tõsiselt võetavad val-
veseadmed. Vaatamata sellele 
oli Milestone’i loojatel julgust 
uskuda, et just see on tee, kuhu 
videovalve liikumas on. Edule 
aitas kaasa lairiba võrguühen-
duste levik ja kiire tehnoloo-
gia areng selles valdkonnas. 

Milestone otsustas oma 
süsteemi üles ehitada OPC 
(Open Platform Company - 
avatud platvormi) süsteemi-
le ning täna on see üks põhi-
lisemaid konkurentsieeliseid 
ja unikaalne müügiargument. 
OPC kujutab endast tarkvara-
süsteemi, mis baseerub ava-
tud standartidel ja täielikult 

Parimateks integratsiooni 
näideteks on innovatiivsed video -
analüütika lahendused, sõiduki 
numbrituvastus, kassavalve,  läbi-
pääsusüsteemid, IP-fonosüsteemid, 
        hooneautomaatika jne.

dokumenteeritud program-
meerimisliidestel. See tähen-
dab, et kolmandad, tootjast 
sõltumatud osapooled, saavad 
tarkvarale lihtsaid ja tuntud 
vahendeid kasutades lisaväär-
tust luua. Selle tulemusena on 
tänaseks  loodud üle 300 lisa-
väärtust pakkuva lahenduse.

Parimateks integratsioo-
ni näideteks on innovatiivsed 
videoanalüütika lahendused, 
sõiduki numbrituvastus, kas-
savalve,  läbipääsusüsteemid, 
IP-fonosüsteemid, hooneau-
tomaatika jne. Just OPC on 
see, mis annab kliendile tule-
vikukindluse – kui täna ei ole 
otsest vajadust videoanalüüti-
ka või läbipääsusüsteemi in-
tegratsiooni järele, on kliendil 
teadmine, et vajadusel saab ta 
selle endale lisada ilma süstee-
mi vahetamata.

Milestone’i „äpid“
Me kõik mäletame aega, kus 

mobiiltelefonil oli ainult üks 
funktsioon. Tänased  avatud 
platvormile üles ehitatud nuti-
telefonid on aga „elama“ haka-
nud, igaüks saab vastavalt oma 
soovidele juurde lisada erine-
vaid funktsioone ehk app´e. 
Sama kehtib ka Milestone’i 

välisMAA 

GMi partner

Jaanuaris jõustub koosöö-
leping maailma suurima au-
totootja General Motorsi ja 
G4S USA vahel, mille järg-
selt hakkab G4S osutama 
autotööstuse hiiule täisma-
hus turvateenust. Mahukas 
leping on sõlmitud kolmeks 
aastaks, selle väärtus on li-
gi   213 miljonit dollarit. Te-
hingu maht on üle   60 000 
tunni nädalas, G4Si valves-
se tuleb 80 GMi objekti üle 
kogu USA, sh GM peakor-
ter Detroidis. Peale mehita-
tud valve tellib GM G4Silt 
veel tuleohutussüsteemide 
järelvalve ning eeldab ka 
kiiret reageerimist erakor-
ralistele sündmustele. Ta-
gamaks täismahus teenuse 
osutamist GMile, kaasatak-
se erinevatel töölõikudel 
G4Si poolt 1600 töötajat. 

Ettevalmistused olümpiaks

Suurbritannia G4S teatas, 
et sajad turvatöötajad on 
läbinud kohustusliku ter-
rorismivastase võitluse väl-
jaõppe, mis annab neile 
võimaluse osaleda Londo-
ni Olümpia turvalisuse ta-
gamisel. Londoni polit-
sei poolt algatatud Project 
Griffin´i koolitusest võtsid 
osa ligi 500 G4Si töötajat. 
Üle 300 töötaja on edukalt 
jõudnud teise taseme BTEC 
tunnistuseni - mis on riigi-
siseselt tunnustatud kvali-
fikatsioon, mida koolituse 
läbinud saavad kasutada 
kogu oma karjääri vältel. 
Kursus õpetab märkama ja 
õigesti tõlgendama ohu-
le viitavaid märke. Muuhul-
gas antakse koolitatavatele 
ülevaade lõhkeainetest ja 
võimalikest lõhkeseadeldis-
test. Meeldetuletuseks, G4S 
on 2012. aasta suveolüm-
piamängude ametlik turva-
partner.

Dubai lennujaam G4Sile

Araabia Ühendemiraatide 
suurim lennuvärav  kasutab 
G4Si teenuseid - koostööle-
ping on sõlmitud 2012. aas-
ta detsembrini. G4Si ülesan-
deks on reisijate turvalisuse 
tagamine ja klienditeenin-
dus. Prognooside kohaselt   
läbib tänavu Dubai   Inter-
national Airporti 51 miljonit 
reisijat, seesugune reisijate 
kogus annab lennujaamale 
maailma neljanda suurima 
lennuvärava tiitli. 

Lehti sirvis Julia Garanža

IMELOOM Milestone
Üks võimalik vaade Milestone’i kasutaja töölauale.

Kairi Lass,
Jysk kaupluse juhataja

Juba mõnda aega G4Si paigaldatud uut videosüsteemi kasutava 
Jyski kaupluse juhataja Kairi Lassi sõnul jooksid pikanäpumehed 
enne Milestone kasutamist klienditeenindajad sõna otseses mõt-
tes poes pikali ja saatsid sõnadega väga kaugele.... 

„Nad käisid poes kampadena. Tööd oli täitsa võimatu teha, sest lõ-
puks viidi kaupa juba suurte kottidega välja,“ kirjeldab Lass olukorda. 
„Pärast paarikuulist Milestone’i kasutamist on kaupluses rahulik. Paar 
„sõpra„ käib, kuid ka need avastab enamasti  turvatöötaja, kes jälgib 
kaameraid.“

Veiko Raasuke: „Kui varem oli ühel turvamehel väga keeruline 
kogu tegevusel kaupluses silma peal hoida, siis tänu Milestone 
videovalvesüsteemile on see nüüd võimalik. G4S paigaldas Jyski

G4S kullaäris

Habras olukord finantsturgu-
del on muutnud ettevõtete ja 
eraisikute hoiakuid oma vara 
paigutamisel ja riskide jaga-
misel. Järjest enam soetatakse 
väärismetalle, eriti kulda. Sel-
le tulemusena on kuld muu-
tunud likviidsemaks ja ka hind 
on tõusnud. Alates selle aasta 
suvest on ka G4S Eesti sulara-
hadivisjon lülitanud end kul-
laärisse. Kuna tegevusala on 
meile uudne, siis võtab vasta-
vate teenuste käivitamine ae-
ga ja ka klientide soovid on 
väga erinevad. Praegu paku-
me klientidele kulla transporti 
ühest punktist teise. Lisaks pa-
kume kulla hoiustamisteenust 
ja aitame klientide kullasaade-
tisi saata välismaale või võtta 
vastu välismaalt tulnud saade-
tisi koostöös G4S International 
Logisticsiga. 

Andres Treimann

uued TEENUSED 

Septembris said Taanis 35 rii-
gi spetsialistid kokku Milesto-
nei seminaril, kus silmapaist-
vametele projektidele jagati 
ka auhindu, kokku kuues ka-
tegoorias. G4S Eesti sai tiitli 
kategoorias “Innovaatilisem 
ja silmapaistvam lahendus”. 
See on suur tunnustus G4S 
Eesti ja Alarmteci meeskon-
nale, kes oma teadmistega 
aitasid G4S Lätil võita hanke 
Läti Panga videovalvesüstee-
mi väljaehitamiseks.

Müüja näeb kasu
 kauplusesse hulga kaameraid, mis katavad kogu pinna. Piltlikult 

öeldes on turvamehe silmad nüüd kõikjal ning korraga saab jälgi-
da mitme inimese tegevust kaupluses. 

Kui teiste videovalvesüsteemidega tuleb aja tagasi kerimiseks 
lülitada kogu süsteem live pildist välja, siis Milestone´is saab hu-
vi pakkuva kaamerapildi tagasi kerida, jätkates samal ajal teistest 
kaameratest otse-eetris jälgimist. See funktsioon kiirendab sünd-
muste analüüsi ning aitab paremini avastada kauplusevargu-
si. Sellest süsteemist saadud videod on ka uurimisorganitele hea 
materjal kuritegude tuvastamiseks – tänu erinevatele funktsioo-
nidele saab vajaminevad salvestised üles leida lihtsasti ja kiiresti 
ning need vastavalt vajadusele salvestist õiges järjestuses esitama 
panna.“

tootepere OPC puhul. Täna 
tehtud valik Milestone kasuks 
annab tulevikukindluse ja va-
bad valikud.

Milestone Xprotect toote-
pere toetab üle 900 erineva 
kaamera ja videoenkooderi 
rohkem kui 80 tootjalt. Selle-
ga saab klient valikuvabadu-
se ning ei pea piirduma ühe 
tootja kaameravalikuga – vali-
da saab lihtsatest ja madalama 
hinnaklassiga kaameratest ku-
ni tehnoloogia tipptasemesse 
kuuluvate termokaamerateni 
välja. 

Milestone’i tarkvara töötab 
igapäevaselt tuntud standard-
sel IT-riistvaral ja Microsoft 
Windows operatsioonisüs-
teemil. See annab kliendi-
le võimaluse valida just en-
dale sobiliku hinnaklassi ja 
kvaliteeditasemega riistvara-
platvormi, millele G4S saab 
lahenduse ülesse ehitada. 
Lihtsast lauaarvutist on või-
malik ilma vaevata ehitada 8 
kaameraga kaasaegse IP-vi-
deoserver  ning areneda kuni 
tõeliselt suurte klasterdatud 
lahendusteni välja. 

Kadi Sumberg
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Saaremaa mees ei torma

9. oktoobri hommikul kell 9.54 
sai G4S juhtimiskeskus sisse-
tungihäire Kuressaares asuvast 
meelelahutusasutusest. Kolme 
minutiga kohale jõudnud pat-
rullekipaaž avastas, et ööklubi 
välisuks on avatud asendis. Koos 
kliendi kontaktisikuga käidi kõik 
ruumid läbi, kuid kahtlast liiku-
mist ega sissemurdmisele viita-
vaid tunnuseid ei avastatud. Kui-

gi ööklubile kahju ei tekitatud, 
vajas  selgitamist küsimus: kes ja 
miks oli hommikul ööklubis käi-
nud? Vastuse andis videovalve 
salvestiste kontroll. Videost oli 
näha, et üks klubi külastajatest 
oli öösel end tualetti põõnama 
unustanud. Hommikul, peomöl-
lust välja puhanud, lahkus Saa-
remaa mees ööklubist väärikal 
sammul, laskmata end häirida 
signalisatsiooni möirgamisest.

TEET LILL: 
Lõuna-Eestis rannavalve turva-
juht, spordijuht ja enesekaitse-
instruktor, kes vastutab kõikide 
küsimuste eest, mis puudutab 
relvalube, koolitusi jms. Tema 
tööstaaž algas aastast 1997, mil 
ta alustas tööd patrullekipaa-
ži liikmena, aasta hiljem sai te-
mast juba juhtimiskeskuse va-
hetuse ülem, edasi rannavalvur 
ja turvajuht. 

JANIKA LILL: 
Hetkel jätkuvalt kodune. Karjäär 
meie kontsernis algas 1999. aas-
tal, mil Janika esimese naistur-
vatöötajana Lõuna piirkonnas 
alustas tööd Emajõe Ärikesku-
ses. Peagi suunati ta edasi parki-
misgruppi ning hiljem sai temast 
firma sekretär ja klienditeenin-
daja.

Õigus ravile

25. oktoobril kesköö paiku tuli 
juhtimiskeskusesse paanikahäi-
re Kohtla-Järvel asusuvast me-
ditsiiniasutusest. Nelja minutiga 
valgekitlite juurde jõudnud pat-
rullekipaaž selgitas välja, et haig-
la rahu häiris mees, kes iga hin-
na eest soovis sinna ravile jääda. 
Mehe soov haiglavoodisse saada 
oli sedavõrd suur, et selle nimel 
oli ta valmis kasvõi terviseriski 

võtma. Ebaadekvaatselt käitu-
nud mehe rahustamiseks, kes ei-
ras meedikute ja turvatöötajate 
korraldusi, kutsuti kohale polit-
sei, kes temaga edasi tegeles.

Paanikanupp langes ohvriks

20. oktoobril kella 19 ajal tuli 
juhtimiskeskusesse paanikahäi-
re Tallinna bussijaamast, kus al-
koholijoobe tunnustega mees 
noris tüli teenindajatega ning 

häiris teisi reisijad. Turvatöötajad 
Nimrod Topkin ja Aleksandr Hri-
punov pidasid vägivaldse me-
he kinni, kes enne politseile üle 
andmist jõudis ka kätte maks-
ta… paanikanupule, purustades 
selle kinnituse.

Kärujooks 2011

6. oktoobril kella 16 ajal toi-
mus Tallinnas Peterburi maan-
teel asuva kaubanduskesku-

se hoovis kärujooks. Sportliku 
võistluse eestvedajaks oli märki-
misväärses joobes meeskodanik, 
kes võttis kauplusest kaks ostu-
käru ning jooksis nendega õue. 
Kärudega mehele järgnes objek-
ti turvatöötaja Roman Sibul, kes 
tänu heale füüsilisele vormile 
saavutas kärujooksus ülekaalu-
ka võidu.  Uue võistlusala leiuta-
ja peeti kinni ning anti üle polit-
seile.   

oktoobri KURIOOSUMID

Tartu kesklinnast 20minu-
tilise autosõidu kaugusel Kob-
ratu külas maaliliste voorte 
vahel asub Lille talu. Talu juu-
rest algavad aasad sirutuvad 
silmapiiril asuvate metsadeni. 
Voortel jalutavad hobusekar-
jad mõjuvad tõelise piktores-
kse idüllina. 

Kuulsad moonisaiad
Lille talu hubases palkhoo-

nes võtab saabujat vastu ma-
gus saialõhn. Ja loomulikult 
elurõõmust pakatav perenai-
ne Janika. Ahjusoojad moo-
nisaiad külalistele on tema 
kaubamärk. Maitsevad tões-
ti imehästi. Kuigi algul luban 
endale, et hoian end tagasi, 
ei suuda ma siiski kiusatusele 
vastu panna ja käsi jõuab ik-
kagi päris mitu korda suure 
saiavaagna juurde… Saan pä-
ris hästi aru, mida mõeldakse 
kuradile sõrme andmise all.

Lillede kodust ja pererah-
va igast liigutusest õhkub sii-
rast heasoovlikkust ja küla-
lislahkust. „No nelja väikse 
lapsega peret ei kutsu ju üks-
ki normaalne inimene külla,“ 
viskab Janika 
nalja. „Eks 
me seepärast 
kutsume ise 
endale pal-
ju külalisi.“ 
Kaks suure 
külaliste ar-
vuga üritust 
on Lille talus 
muutunud suisa 
traditsiooniks – sportlas-
te jõulupäev ja küla hobupäe-
vad, mil Lilled võõrustavad 
kuni 70 inimest. No ikka 15 
liitrit kartulisalatit tuleb sää-
raste sündmuste puhul val-
mis teha, teab Janika. Ei ole 
just odav lõbu sellise massi 
võõrustamine, mõtlen enda-
misi. Nagu oleks mu mõtteid 

Sel aastal pälvis Lillede pere Tartumaal Vabariigi Presi-
dendi auhinna „Eesti kodu 2011“. G4SPress käis uurimas, 
milline siis on aastaid meie ettevõttes töötanud Janika ja 
Teet Lille kõrge tunnustuse pälvinud kodu. 

lugenud, võtab peremees Teet 
olukorra kokku lausega, mida 
taas kord vürtsitab peen huu-
morikaste: „Kui juttu tuleb 
perekonna aust, on rahast rää-
kimine kohatu.“ 

See on üks tõdedest, mil-
le vaimus kasvavad ka Lillede 
pere neli last: Teele (8a), Tauri 
(6a), Tuuli (4a) ja Tormi (2a). 
Teine põhitõde, mida selle pe-
re lapsed maast madalast õpi-
vad, on teadmine, et andmise 
rõõm on kõige suurem rõõm. 

Teet räägib, et kunagi oli tal 
suur hirm, kuidas saada kae-
last oma kodu rajamisel võe-
tud pangalaen. „Nüüd on mi-
nu järgmine hirm, kas ma 
suudan oma lapsed tublideks 
kasvatada,“ ütleb ta. Vaada-
tes Lillede peret, ei kahtle ma 
selles hetkegi. Aga olgu peale, 
eestlane on  juba kord üks mu-
retseja tüüp – isegi omale mi-
dagi meelepärast ostes teatab, 
et muretses endale selle või 
tolle asja.

Lillede pere „muretses“ uut 
kodu rajades ühe esimese as-
jana omale murutraktori. Oli 
2005. aasta maikuu. Kobra-
tu küla voorte vahele, Janika 

vane-

matelt saadud maalapi-
le hakkas kerkima Lille talu. 
Ümbruskonna aasad ja hobu-
sekarjad ohverdasid hektarija-
gu maad, mille esteetilise palge 
kujundamise esmaülesande sai 
nüüdsest endale murutraktor. 

Kodu ja aed rajati sõna otses 
mõttes oma kätega. „Mul ju 

ehitusoskusi ei ole,“ ütleb Teet 
tagasihoidlikult, „aga ma os-
kan kive tassida, see tuleb häs-
ti välja. Ja kui ikka võtsin näi-
teks viis lauda korraga kätte, 
siis kõik imestasid.“ Olgu sel-
le oskusega, kuidas tahes, kuid 
juba 2006. aasta jaanuaris ko-
lisid Lilled uude koju sisse. 

Kivide lugu
Kivide ja nende tassimisega 

on Lillede kodus aga hoopis 
omamoodi lood. Täpsemalt 
öeldes on just Janikal kivide-
ga oma lugu. Kivide koht on 
reeglina Lillede talu aias. Ja 
just neis paigus, mida Jani-
ka õigeks peab. „Üldiselt ma 
Teetu aeda ei lase,“ on naine 
konkreetne. Nii ongi suurem 
osa Lillede talu uhkuseks ole-
vatest kiviktaimlatest Janika 
rajatud. Kivid on aastate jook-
sul kokku veeretatud ümb-
ruskonnast, suuremad lastud 
koduaia taha tuua traktori-
ga, väiksemad veetud käsikä-
ru või ämbritega. Ja põhiliselt 
Janika käte jõul ning lapseoo-
te aegadel. 

Siinkohal tasub teha taga-
sivaade 2007. aasta siselehte, 
kus rubriik „Paar“ tutvustas 
inimesi, keda meie ettevõte on 
viinud kokku tunduvalt lähe-
dasemalt kui vaid töösuhted. 
Toona oli nii: „Ometi ütleb 
Teet, et Janikal on ikka üks vi-
ga ka, nimelt võiks naine vähem 
tööd teha. Ta räägib loo, kuidas 
tuli õhtul koju, tegi õlle lahti ja 
siis vaatas läbi akna, et rase nai-
ne veeretab väljas kive.“No kui-
das sa jood siis rahulikult õlut, 
jääb kurku kinni ju!” naerab 
Teet. “Panedki õlle käest ja lä-
hed talle appi.”

Aga kuidas jõudis Lille-
de pere presidendi konkursi-
ni? Selles „süüdistavad“ Lilled 
oma laste lasteaia juhatajat. 
„Tema meid esmalt kohaliku 
omavalitsuse konkursile esi-
tas,“ ütleb Janika, lisades mui-
gega suunurgas, et siis käis 
igasugu komisjone siin hinda-
mas, aga ju ma nad oma moo-
nisaiadega ikka ära ostsin. „Ja 
nii me sinna presidendi vastu-
võtule sattusimegi.“ 

Andres Lember

Kui juttu tuleb perekonna aust, 
   on rahast rääkimine kohatu.

PRESIDENDI TUNNUSTATUD kodu
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Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus toimus. 
Saada need vastused koos oma andmetega enne 1. jaanuari aadressile 
julia.garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. Le-
he eelmises numbris ilmunud fotol on hetk 2009. aasta mais toimunud 
tervise spordipäevalt, kus klienditeenindusosakonna juhataja Katri Laanela 
on peamassaažiga ergutamas valvedivisjoni osakonnajuhataja Villu Õuna. 
Loosiõnn naeratas Jaanika Milistverile, kes saab õige vastuse eest G4Si 
logoga meene.

Loodusõpetus
Küsimus: Milline loom (roo-
maja) neelab kive, et säilitada 
vees tasakaal?
Vastus: Krokodill
Veiko: 1; Martin: 1

Rahandus
Küsimus: Mis rahaühik kehtib 
Tai Kuningriigis?
Vastus: baat (THB)
Veiko: 1; Martin: 0

President
Küsimus: Millises riigis on 
sündinud Eesti Vabariigi pre-
sident Toomas Hendrik Ilves?
Vastus: Rootsis, Stockholmis 
1953.a.
Veiko: 1; Martin: 1

Martin Pius vs Veiko Vaher
Majandus
Küsimus: Mis nime kannab 
maailmakuulus ameerika koh-
vikukett (rajatud 1971.a. USA-
s Seattles), kes planeerib muu 
hulgas rajada ühe oma kohvi-
kutest 2020.a. kuu peale?
Vastus: Starbucks
Veiko: 1; Martin: 0

Varia
Küsimus: Milline on levinuim 
perekonnanimi Eestis (üle 
6000 nime)? Tamm, Ivanov 
või Vaher?
Vastus: Ivanov (Tamm on u 
5000 nimekandjaga 2. kohal)
Veiko: 1; Martin: 1

Tulemused:
Veiko Vaher 5 punkti versus 
Martin Pius 3 punkti

Selgus, et meeste seas on 
konkurentsitult esikohal nimi 
Aleksander koos oma erine-
vate kirjutusviisidega, naiste 
hulgas on meil enim Natalja-
sid. Mardid ja Kadrid esine-
misedageduse põhjal TOPi ei 
pääsenud, kuid novembrikuu 
tausatal teeme siiski juttu just 
neist.

Kaheksa Marti
Meie oma päris-Mart on 

Mart Kudu, kellele võis mar-
dipäeval 10. novembril juba 
61. korda õnne soovida. Mart 
sai oma nime muidugi mõista 
mardipäeva järgi. Mees mee-
nutab, et kõige toredam oli 
marti joosta ja oma sünnipäe-
va pidada nõukaajal, kui 10. 
novembril tähistati ka miilit-
sapäeva - siis võis julgelt käia 

ja lollitada, sest miilitsad pi-
dasid oma pidu. Praegu töö-
tab Mart valvedivisjoni Põh-
ja piirkonna esindusobjektide 
grupis Swedbankis, alustas ta 
aga logistikaosakonnas Elco-
teqis juba 2004. aastal. Sugu-
võsas on Mardi nimi lausa 
paksu pahandust tekitanud – 
nimelt Mardi onutütar, nime 
poolest Eda, on alati olnud 
pahane, et miks Mart on Mart 
aga tema ei ole Kadri.

Peaaegu päris-Mart on Mart 
Reismaa, kes on sündinud 
mardilaupäeval 9. novembril. 
Mardi sõnade järgi ei olnud ka 
tema vanematel nimevalikus 
mingit kahtlust ega küsimust 
– Mart, mis Mart. Mart töötab 
turvatehnikadivisjoni Põhja 
piirkonnas ja G4S on Mardi 
tööandjaks juba aastast 1994.

Kolmandal kohal on Mart 
Rohtmets, kes jäi n-ö napilt 
hiljaks ja sündis 13. novemb-
ril. G4Si tuli Mart tööle mais 
2011 ja töötab ta Tartus Tasku 
keskuse vahetuse vanemana.

Mart tundub olevat popu-
laarne nimi Tartus, sest lisaks 
Mart Rohtmetsale on Tartus 
G4Si ridades veel lausa 3 Mar-
ti – Mart Philips, Mart Laas ja 
Mart Piirmann.

Mart Philips töötab patrul-
lis jaanuarist 2010, Mart Laas 
ja Mart Piirmann aga mehi-
tatud valves. Mart Laas jagab 
ennast hetkel kahe objekti va-
hel – Laeva Meierei ja Esti-
ko Plastar. Meie juures töö-
tab Mart Laas oktoobrist 2008 
ja pole seni oma nime poolest 
silma jäänud, küll aga on teda 
varasemates töökohtades, vaa-
tamata ligi 2-meetrisele kas-
vule ja üle 100-kilosele kaalu-
le, mardikaks kutsutud. Mart 
Piirmann töötab Tartu mehi-
tatud valves aprillist 2011 ja 
pange nüüd tähele – ei mitte 
kuskil mujal kui Estiko Plas-

taris. Mine nüüd võta kinni 
on see puhas kokkusattumus 
või ..?

Turvatehnikadivsjoni pro-
jektiosakonnas töötab müü-
gijuhina alates eelmise aasta 
sügisest Mart Veebel ja meie 
kõige noorem Mart, nii vanu-
selt kui tööstaažilt, Mart Kütt, 
töötab valvedivisjoni esindus-
objektide grupis turvatöötaja-
na alates oktoobrist 2011 G4Si 
uuel objektil Tallina Linna-
kantseleis.

Kolm Kadrit
Kadri Heinmaa töötab G4Sis

alates 2010. aasta maist Pai-
de Selveris. Kadri on oma ni-
me eest tänu võlgu oma ema-
le, kes läks ja pani talle nimeks 
Kadri, kuigi isa kindel soov oli 
tütrele nimeks panna hoopis 
Triin.

Kadri Kuub on meil tööl ju-
ba alates 1998. aasta aprilli-
kuust. Kadri on kõik see aeg 
olnud tööl Põhja piirkonna 
kaubandusgrupis, alguses Tal-
linna Kaubamajas, hiljem juba 
Lasnamäe Maksimarketi ob-
jektivanema tööpostil. Praegu 
on Kadri kodus aastase Eghert 
Elvisega, kuid plaanib juba 
varsti tööle tagasi tulla.

Kadri-Leen Usberg töötab 
Põhja piirkonna esindusob-
jektide grupis Tallinna Len-
nujaamas alates selle aasta au-
gustist. Kadri nimega mingit 
eraldi lugu rääkida ei ole, küll 
aga on Leenu nimi pärandu-
seks kaasa tulnud ühelt vana-
vanatädilt.

Kõik meie Kadrid räägivad 
kui ühest suust, et käisid ala-
ti lapsena nii kadri- kui mar-
disanti jooksmas ning sellest 
on ainult meeldivad ja tore-
dad mälestused. Programm 
oli paika pandud juba vara-
kult – laulud ja näitemängud 
kõik kenasti peas ja läbi män-
gitud. Ereda mälestuse on jät-
nud ühele Kadrile viimane 
kord kui ta käis kadrit jooks-
mas, peas Pipi porgandoranž 
parukas. 

Maarja Aas

JUHT versus ALLUV

nagu KAKS tilka vett

fotoNOSTALGIA

meie INIMESED

KAHEKSA Marti JA KOLM Kadrit
November on mardipäeva- ja kadripäevakuu. G4SPress 
võttis uurida, millised on meie kontserni populaarsemad 
eesnimed ja mitu Marti ja Kadrit meil töötab. 

G4Si NIMEDE TOP

86 Aleksander/
 Alexander/Aleksandr
62 Sergei/Sergey
44 Vladimir
38 Dmitri/Dmitry
36 Andrei/Andrey
31 Urmas
30 Jevgeni
28 Rein
27 Andres
27 Viktor

33 Natalia/Nataliia/ 
 Nataliya/Natalja
32 Tatjana
27 Jelena
24 Svetlana
10 Aleksandra

Veljo Vares
Sularahadivisjoni Lõuna 

piirkonna turvatöötaja

Pühad on rahulik ja rõõmus 
aeg, mille veedame tavaliselt 
perega vanemate juures Voo-
remäel, kuhu kogunevad sugu-
lased ja lähimad sõbrad. Mei-
le meeldivad traditsioonilised 
Eesti jõuluroad, no ikka vanade 
eestlaste kombel tuleb süüa ve-
rivorsti, pekki ja kamarat. Koos 
lastega toome metsast ka kuuse-
puu ning samuti ei puudu jõu-
luvana, kes lastele kinke toob. 
Soovitan jõulud oma perega 
veeta ja seda vähest rahulikku 
aega lihtsalt nautida.

MIDA PÕNEVAT jõulude ajal teed ja mida teistel soovitad teha?

Ille Einmann, 
personalidivisjoni 

direktor

Mitmeid aastaid olen jõulud 
perega kodus veetnud. Tavali-
selt tulevad meile külla sõbrad 
ja tuttavad, üheskoos teeme 
jõulusöögid ning ootame jõu-
luvana, kes kõige pisematele 
kingid toob. Väiksena mäletan 
jõuludest, või täpsemini öel-
des nääridest, kõige rohkem 
näärivana ja kingituste ootus-
ärevust.

Tiina Peetson, 
juhtimiskeskuse 

operaator

Kuna töötan graafiku alu-
sel, siis olen väga tihti jõulu-
de ajal just tööl olnud, nii ka 
sellel aastal. Sellest hoolimata 
peame jõulupühasid ikka, töö 
tõttu lükkub meie jõululau-
päev lihtsalt paar päeva edasi. 
Pühade aegu teeme koos pere-
ga kodus süüa ja jagame kingi-
tusi. Veel loeme üksteisele ette 
luuletusi vanadest kooliaegse-
test aabitsatest ja laulikutest, 
sellest on saanud armas pere-
traditsioon. 

Janek Vana, 
turvatehnikadivisjoni 

Lõuna piirkonna 
osakonnajuhataja

Traditsiooniliselt veedan pü-
had perega oma maakodus, 
toome metsast kuuse ja ehime 
selle koos lastega. Jõuluõhtul 
toimetame köögis, teeme koos 
süüa ja küpsetame koogi. Minu 
laste lemmikud on vaieldama-
tult piparkoogid, mida on vahva 
üheskoos küpsetada ja seejärel 
glasuuriga kaunistada. Samu-
ti viibime palju väljas ja naudi-
me lume olemasolul sportlikke 
talvemõnusid, kelgutame ning 
suusatame koos lastega. 

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

Üle 1000 kampaanialepingu
2006.a viimane ESSPress tõi lugeja ette buumiaja viljad – koduvalve sügis-
kampaania ajal, mis liitujatele maasikama kodukinosüsteeme jagas, saime 
juurde üle 1000 uue kliendi. 
Tulemused olid sellised: „Traditsiooniliselt sõlmiti oktoobrikampaania ajal 
enim lepinguid, 921, Põhja regioonis. Seda on 170 võrra rohkem kui mullu 
samalaadse kampaania ajal. 2004. aastal tõi kodukinokampaania Põhja re-
gioonis 659 uut klienti. Lääne regioon müüs tänavu 63, Lõuna regioon 50 ja 
Ida regioon 37 koduvalvelepingut. Parima tulemuse tegi Ramon Kaju, kes tõi 
juurde 137 uut klienti. Teise koha  saavutas nagu mullugi Taimo Nellis 115 le-
pinguga. Eelmise aasta võitja Henri Alt oli tänavu 105 lepinguga kolmas.“

Martin Pius
Sotsiaalminister

Hanno Pevkur
G4S Kulleri juht

miinus VIIS

Kadri-Leen Usberg ja Mart Kudu


