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 Oleme alati 
tähtsustanud töösuhteid ning 
töötajate arvamust.“

Eela Velström 

Ränk treeningTunne uut raha Probleemilahendamisvabrik Turvatöötajast filantroop
Loe lk 2

Sotsiaalmeedia kanaleis 
tegutsemise vajalikkuse tingib 
selle valdkonna suur popu-
laarsus. Eestis näitab inter-
neti sotsiaalvõrgustikes suht-
lemine tugevat tõusutrendi. 
Näiteks ühe populaarsema 
sotsiaalmeediakanali – Face-
booki – kasutajaid on Eestis 
ligi 300 000. 

Mitmepoolne suhtlus
Suure teenindusettevõttena 

oli meil sisuliselt valida, kas 
inimesed räägivad sotsiaalvõr-
gustikes meist nii, et me sellest 
midagi ei tea, või olla seal juu-
res, et vajadusel ise vestlust 
suunata, kriitikale vastata ja 
teemasid algatada. G4Si 
jaoks ei olnud seega 
küsimust, kas asuda sot-
siaalmeedias aktiivselt 
tegutsema, küsimus oli 
selles, millal seda teha.

Lisaks traditsiooni-
listele meediakanalitele, 
kus turvakontsern on 
alati jõuliselt esindatud 
olnud, annab tegutsemine 
sotsiaalmeedias  paremaid 
võimalusi vahetuks suhtlemi-
seks klientide, oma töötajate 
ja ka laiema avalikkusega. 

Sotsiaalmeedia kanalite 
kasutamise eesmärgiks on 
kasvatada kaubamärgi tuntust 
ja luua kaubamärgile ettevõtte 
poolt soovitud kuvandit, tead-
vustada avalikkusele turvatee-
nuse vajalikkust ja kirjeldada 
turvateenuse olemust. Samuti 
tuua esile G4Si konkurent-
sieelised ning aidata seeläbi 

kaasa ettevõtte äriedule. G4Si 
turunduskommunikatsioonis 
ei käsita me sotsiaalmeediat 
vahetu tooteesitlus- või müü-
gikanalina. 

Samas, internetis on või-
malik inimeste käitumist, 
hoiakuid, arvamusi jälgida, 
analüüsida ja järeldusi teha. 
Sotsiaalmeedia üheks eesmär-
giks ongi teada saada, millest 
inimesed huvituvad ja seda 
siis neile pakkuda. 

Julged hoolida?
Sotsiaalvõrgustikes suhel-

des on G4Si eesmärgiks teki-
tada laiemat arutelu turva-
lisuse teemadel ning jagada 

spetsialistide nõu turvaalas-
tes küsimustes. Meie jaoks on 
oluline luua otsene kontakt 
inimestega, kes peavad täht-
saks elukeskkonna turvali-
sust. Me kutsume üles inimesi 
hoolivusele ja näitame, kuidas 
meie hoolime. 

G4S Eesti kätes on selleks 
olulised trumbid: informat-
sioon ja pikaaegsed kogemu-
sed turvaturul. See lähenemis-

nurk tingis ka meie Facebooki 
lehe suuna-  ja nimevaliku, 
milleks sai „Julged hoolida?“

Lisaks sisulisele „Julged 
hoolida?“ kontole, lõime Face-
booki ka korporatiivse G4S 
Eesti konto, seda kahel põh-
jusel – kohaks, kus esitleda 
tooteid ja selleks, et keegi 
teine seda nime kaaperdada ei 
saaks. Oma Facebooki konto 
on ka G4S Noorteklubil. 

Facebooki kontod on tihe-
dalt integreeritud G4Si uue 
blogiga (www.g4s.ee/blogi), 
mis asendab meie kodulehel 
senist ametlikku uudisvoogu. 
Blogi tutvustab G4Si tege-
misi ja uudiseid ning tulevi-
kus annavad blogile lisaväär-

tust turvatehnika ja meie 
muude teenuste võima-

lusi tutvustavad know 
how-videod. Samuti 
viib blogist link ette-
võtte G4S Youtube’i 
kanalile (www.you-
t u b e . c o m / g 4 s e s t ) 
kus asuvad ettevõtte 
tegevust puudutavad 
videoklipid. 

Usume, et meie 
Facebooki lehest ja blogist 
kujuneb tõeline arvamuste 
meka, kus saavad sõna oma 
nii ala eksperdid kui ka meie 
fännid, et vahetada mõtteid 
turvalisust puudutavatel tee-
madel. 

Kadi Sumberg, 
Julia Garanža 

Jagame 
sotsiaalmeedias 
hOOlIVUST
G4S Eesti asus tegutsema sotsiaalmeedia võrgustikes, avades blogi, Facebooki 
lehekülje, G4Si Youtube’i kanali ning asudes monitoorima meie kaubamärgi kajas-
tust sadades foorumites, blogides ja online väljaannete kommentaariruumides. 

Jaga G4Si sõnumeid oma sõpradega
Loomulikult on kõik G4Si töötajad teretulnud sotsiaalvõrgustikes G4Si postitusi oma tutvusringkonna 

ja sõpradega jagama: olgu selleks G4S Youtube’ kanalis asuvate klippide jagamine või Facebookis „Julged 
hoolida?“ konto postituste kommenteerimine ja meeldivaks märkimine. 

Et meie poolt avaldatud informatsioon oleks veelgi harivam ja kasulikum, ootame kõigi töötajate 
asjakohaseid kommentaare, mis võivad inimesele  väärtuslikud olla. Neid jagades saame luua kliendile 
lisaväärtust, läbi mille meie usaldusväärsus kasvab.

Oluline on veel meelde tuletada, et töötajad saavad kommentaare jagada oma isiklike kontode 
alt ja oma nimel. G4Sis kehtiva ärieetika reeglistiku kohaselt ei võta selleks mittevolitatud töötajad 
ettevõtte nimel sotsiaalvõrgustikes sõna ega postita ettevõtte teadmata G4Si kaubamärki kandvaid või 
meie kliente puudutavaid materjale oma sotsiaalmeedia kontodele. G4Si poolt postitatud materjalide 
jagamine on mõistagi lausa soositud. 

G4Si nimel sotsiaalmeedias sõna võtvad töötajad juhinduvad aga „Sotsiaalmeedias osalemise heast 
tavast”, millega saab tutvuda siseveebis: net.g4s.ee.  

Internetis on võimalik 
inimeste käitumist, hoiakuid, 
arvamusi jälgida, analüüsida 
ja järeldusi teha. 
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juhiVEERG

Eela Velström
Personalidirektor

Igakuise eurodes 
palgatšeki saamise ja 

sellega toimetuleku kogemust 
valdaval hulgal inimestel ju 

     ikkagi ei ole.

KEElEõpe

RahUlolu

Üleminek Eesti kroonilt Euroopa Liidu ühis-
rahale eurole on tänaseks jõudnud kind-
lasti iga Eesti elaniku teadvusesse. Ei lähe 
mööda päeva, kus teemast ei räägi taks, 
kirjutataks või näidataks suurtes mee-

diakanalites. Hinnasildid kauplustes ja teenuse-
pakkujate juures kajastavad kahte rahanumbrit  
kõrvuti, euromündid on saabunud Eestisse ja meie 
firma kaasabil hoolikalt hoiule pandud. Riigi poolt 
tellitud eurokalkulaatorid – mõeldud abiks igale 
kodanikule – on kohe-kohe jõudmas kodudesse, 
pidevad on arutelud hinnatõusu võimalikkuse ja 
ulatuse üle. 

Kogu selle melu ja teavitamise juures – kui 
palju ikkagi on neid inimesi, kes on tähele pan-
nud ja teadvustanud kasvõi oma lemmiktoiduai-
nete hindu nii, nagu hakkame neid maksma uuel 
aastal? Kui palju maksab Leiburi Rukkipala, minu 
lemmikleib?  Farmi naturaalne jogurt? Isiklikult 
mina tunnistan ausalt, et ma ei tea, kuigi ostan neid 
kaupu igal nädalal. Kui välja arvutan, siis muidugi 
ütlen, aga niisama ja kohe, nagu Eesti kroonides ja 
une pealt, ei tea.  

Tegelikult naudime me viimaseid kuid harju-
muspärast tulude ja kulude tasakaalu sellisena, 
nagu meie sissetulek seda võimaldab. Tasakaal on 
muidugi alles ka pärast 1. jaanuari 2011, aga selle 
väline vorm on teine ja tekitab kindlasti võõristust 
ka nendes, kel välisreisidest eurodes arveldamise 
kogemus olemas. Igakuise eurodes palgatšeki saa-
mise ja sellega toimetuleku kogemust valdaval hul-
gal inimestel ju ikkagi ei ole. 

Oleme G4S tööandjana Eestis teinud hulgali-
selt ettevalmistusi, et uute numbrite lugemise har-
jumust oleks meie töötajatel võimalik tekitada 
endale sobivas tempos juba praegu. 13. oktoobril 
jõudis kõikide töötajateni uudiskiri, kus selgitati 
palkade ümberarvutuse põhimõtet ja samal ajal 
väljastatud palgalipikutelt leidsid töötajad kõrvuti 
oma septembrikuu töötasu nii kroonides kui euro-
des. Nii saab see olema kuni järgmise aasta april-
lini. Eraldi töölepingu lisasid  uute palganumbrite 
kohta ei väljastata, küll aga alates 01.01.2011 iga 
kord, kui on töökorralduslikult põhjust täiendada 
kellegi töölepingut, viime esmase muutuse kõrval 
sisse ka euromuutuse.  

Üleminekuajal  on avatud infoks personali-
osakonna ja raamatupidamise spetsialistide tele-
fonid, samuti G4S Intraneti  euroteemaline foo-
rum neile, kes otsivad vastuseid oma küsimustele 
või lihtsalt häid nõuandeid.  Võin kinnitada, et 
oleme valmistunud töötajate ettevalmistamiseks 
ja informeerimiseks parimal moel, aga abinõude  
nimekiri ei ole kindlasti suletud. Ettepanekutega 
parema  euroteavituse osas on kõik juhid ja töö-
tajad oodatud personalidivisjoni, et anda meile 
kõigile rohkem kindlustunnet ja tagada rahulik 
töö- ja elurütm. 

K evadtalvel eesti keele 
kursusi alustades püsti-
tasime õpetajatega ees-

märgi, et võimalikult paljud 
osalejatest saaksid  A2 või B2  
tasemel eesti keele selgeks ning 
üle 50% sooritaksid ka edukalt 
eksami. 

1. novembri seisuga, kui  
90% eksami tulemustest oli 
teada, tuli  kahjuks tõdeda, et 
meie lootused ei ole veel täitu-
nud, kuna 84 kursustel osale-
nust:
 • 27 inimest sooritasid eksami;
 • 22 inimese eksamitulemus oli 
mitterahuldav;

PalGa NUMbRID 
EURODES – 
kas oleme  

selleks  
valmis?

 • 23 inimest ei läinud eksamile;
 •  12 inimese eksamitulemused 

on veel saabumata.

Eeskuju julgustab
Kiidan neid kursuslasi, kes 

eksami kohe esimese korral 
edukalt sooritasid. Tublid, olete 
teistele eeskujuks! Ka neile, kes 
pole veel kursustel käinud ja 
keeletunnistust ei oma.

Neid inimesi, kellel eksam 
esimesel korral ei õnnestu-
nud, julgustan edasi õppima, 
et järgmisel korral eksam edu-
kalt sooritada. Peaasi, et te jul-
gemalt keelepraktikat jätkak-
site nii tööl kui ka väljaspool 
tööaega. 

Ebameeldiva üllatuse val-
mistasid aga need eesti keele 
kursuslased, kes olid ennast 
küll registreerinud septemb-
ris toimunud eksamile, aga 
eksami päeval kohale ei läi-
nud. Inimesed lihtsalt lükkasid 

eksami tegemise edasi kauge-
masse tulevikku ja neist mõned 
koguni teistkordselt. Mõnel 
inimesel oli mõjuv perekond-
lik põhjus. Mõni ütles, et kee-
lepraktikat jäi väheseks ja pel-
gas eksamil läbi kukkuda. Kuid 
siinkohal tahan märkida, et 
eksamil osalemine annab soo-
ritajale väga hea kogemuse ja 
seda ka negatiivse tulemuse 
korral. 

Selle aasta kevadel lõpetas 
Jõhvis ja Narvas kolm  (kokku 
42 töötajat) ning septembris 
Tallinnas kaks (kokku 30 töö-
tajat) valvedivisjoni töötajatest 
moodustatud eesti keele õppe-
gruppi. Samuti lõppes sep-
tembris sularahadivisjoni ida 
piirkonna inkassaatorite eesti 
keele kursus (12 osalejat).

Eesti keele kursused, mahus 
120 tundi, kestsid ligi neli 
kuud. Tööandja abistas omalt 
poolt keeleõppijaid õpetajate ja 

ruumide leidmisel ning kooli-
tusrahade tasumiseks sõlmiti 
töötajaga aastane leping. 

Tööandja soosib
Tööandja on edaspidigi väga 

huvitatud, et töötaja alustatud 
keeleõpingud läbib ja kindlasti 
vastava taseme eksami soori-
tab. See tõstab oluliselt nii töö-
taja tööpanuse kui ka töösuhte 
kvaliteeti. 

Tööandja soovib näha, et 
töötaja on keeleõpingutest 
huvitatud. Kui esimesel korral 
eksami sooritamine ei õnnestu, 
tuleb järgmisel korral uuesti 
proovida. Aga see peab toi-
muma mõistliku aja jooksul. 
Soov omandada keel ja tunnis-
tus peab välja paistma. 

Veel selle aasta lõpus alus-
tavad eesti keele õpinguid jär-
jekordsed kaks Ida piirkonna 
turvatöötajate gruppi. Edu 
teile! 

TUNNUSTUS

Eesti keele õpe ei täitnud lootusi 

A asta viimane kvartal on 
sageli kokkuvõtete tege-
mise ajaks - vaatame 

tagasi möödunud perioodile 
ning anname hinnanguid, 
kas meie ootused on täitu-
nud. Majandusnäitajate kõrval 
oleme alati tähtsustanud töö-
suhteid ning töötajate arva-
must ning seetõttu on see aeg 
ka traditsiooniline rahuolukü-
sitluste läbiviimise aeg. 

Võrdlus 2008. aastaga
Esimese üle-eestilise admi-

nistratiivtöötajate rahulolu-
uuringu viisime läbi 2008. aas-
tal samal ajal. Kontsernis oli 
tol ajal keeruline arenguetapp 
– ettevõtete ühinemisega oli 
seotud hulgaliselt lahtisi küsi-
musi ja pingeid. Ettevaatlik töö-
andja poleks rahulolu-uurin-
gut ehk teostanudki - liiga palju 

oleks riske saada rasketest aega-
dest mõjutatud madala hindega 
vastuseid. G4S Eesti kontserni 
juhtkond seevastu soovis saada 
ausat pilti meie töötajate ootus-
test ja hinnangutest. Need kin-
nitasid töötajate arusaamist 
muutuste vajalikkusest ning 
soovi jõuda taas kord koostööd 
soodustava stabiilsuseni. 5-palli 
skaalal koondhinne 4,1 oli 
meile väga heaks stardiplatvor-
miks ühendettevõtte loomisel ja 
saime kindlust, et oleme orga-
nisatsiooni arendamisel valinud 
õige suuna.

Meie emafirma eeldab, et 
töötajate arvamust tööandja 
suhtes küsitakse üle aasta ning 
leiame ka meie, et kaks aastat 
on paras aeg tagasi vaadata ja 
tehtut hinnata. Kuna eelmisel 
korral meie partneriks olnud 
Dive Eesti OÜ  tegevust oli 

igati põhjust kiita, valisime 
nad partneriks ka sel korral. 
Sarnaselt eelmise küsitlusega 
viiakse uuring läbi elektrooni-
liselt ja anonüümselt, andmed 
töödeldakse Dive keskkonnas 
ning edastatakse meile kokku-
võttena, mis sisaldab võrdlust 
2008. aasta tulemustega. 

Uued küsimused
Siiski on uuringus ka tea-

tud muudatused. Kõigepealt on 
muutunud hinnangute andmise 
skaala – senise 5 palli asemel 
saab arvamust avaldada 4-sel 
skaalal (4- väga rahul; 3- pigem 
rahul; 2- pigem ei ole rahul; 1- 
ei ole üldse rahul). Hoolikas 
täitja märkab kohe, et kadu-
nud on n-ö “mugavushinne” 
3, mille taha ei õnnestu enam 
peita arvamuse puudumist või 
tahtmatust seda määratleda. 

Rahvusvaheliselt läbiviidavates 
mahukates uuringutes on 4-ne 
skaala kõige enam kasutusel ja 
ka meie otsustasime selle tren-
diga liituda  –  nii on meil ka 
kergem oma tulemusi kõrvuti 
seada teiste G4S maade tule-
mustega. 

Uuringusse on samuti lisan-
dunud mõned uued küsimu-
sed ning struktuur järgib divis-
jonaalset jaotuvust, jätmata 
tähelepanuta ka piirkondlikku 
kuuluvust, mida me koostoi-
mivate meeskondade huvides 
igati hoiame ja toetame. 

Etteruttavalt annan siinko-
hal teada sarnase uuringu läbi-
viimisest ka kõigile meie turva-
töötajatele 2011 jaanuarikuus, 
mille kohta tuleb täiendav 
informatsioon aasta alguses. 

Eela Velström, 
personalidirektor

Uurime taas töötajate rahulolu

III kvartali parimate turvatöö-
tajate autasustamine leidis 
aset 1. oktoobril Viljandis. 

Pärast pidulikku autasustamistse-
remooniat külastati Võhma küün-
lavabrikut, kus igaüks sai endale 
ise küünla valmistada.

Vastavalt kehtivale korrale aval-
dati kiitust ja tunnustust igast osa-
konnast/piirkonnast 3 töötajale.

Lisaks G4S puidust vapimär-
gile, millel on ettevõtte logo ja 
graveeringuga nimesilt, käib tiitli 
juurde ka rahaline preemia (2000 
krooni).

Valiku aluseks on turvatöötaja 
eeskujulik töö, kliendile kahju 
tekitamise ärahoidmine või mõni 
muu sündmus, mis on tõstnud 
ettevõtte mainet üldsuse silmis.

Valvedivisjoni parimad
2010. a. III kv parimad turvatöötajad on:
Oleg Morozov, Sergei Dušin, 
Vladimir Lazonen (Ida piirkond);
Merike Antonov, Janos Objartel, 
Janika Viigipuu (Lõuna piirkond);
Artjom Klimov, Külli Kremer, 
Dmitri Petrov (Lääne piirkond);
Jana Aare, Sergei Verbat, 
Allan Saluri (Juhtimiskeskus);
Irina Sokolova, Tiina Saarna, 
Andrei Korkodin (Esindusobjektide osakond);
Albert Mõltsev, Sergei Popkov, 
Dmitri Maslennikov (Kaubandusobjektide osakond);
Vladimir Mešalnikov, Marko Riipulk, 
Andrei Krapivko (Logistikaobjektide osakond).

Aitäh teile!

Maarja aas, Valvedivisjoni personalijuht

Valdur Peebo
Arenduse ja koolituse osakonna juhataja
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Turundus

Kuidas uue rahaga hakkama saada?

SOOVITA SõPRA
Sügisese turunduskam-

paaniaga kutsume lojaalseid 
erakliente  soovitama G4S Ko-
duvalve teenust oma sõpra-
dele ja tuttavatele. Iga soovi-
tuse alusel sõlmitud uue G4S 
Koduvalve lepingu  eest saab 
nii soovitaja kui ka tema sõ-
ber 3-kuulise vabastuse kuu-
maksetest. 

Hea algus 
Kampaania „Soovita sõp-

ra“ kestab aasta lõpuni. Kam-
paania reklaamisõnumiks on: 
„kingi sõbrale südamerahu“. 
G4S klient teab, kui suur väär-
tus on meelerahu ning tead-
mine, et kodu turvalisuse eest 
hoolitsevad professionaalid.

Kliente teavitame kam-
paaniast nii e-kirja, arvetele 
paigutatud info, kui ka spet-
siaalse kampaania veebilehe 
www.g4s.ee/soovita kaudu, 
mis võimaldab infot jagada 
ka Facebookis. 

„Soovita sõpra“ korralda-
takse juba kolmandat aastat 
– kõik kampaaniad on olnud 
väga edukad. Varasem koge-
mus näitab, et iga kampaa-
niaga on G4S Eesti saanud üle 
200 soovituse ning ligi 100 
uut klienti.

Ka tänavuse kampaania 
algus lubab loota head tu-
lemust. Esimeste päevade-
ga laekus meie klientidelt ju-
ba ca 40 soovitust ja koheselt 
sõlmiti ka esimesed lepingud. 
Rõõmu teeb veel see, et uue 
trendina on esile kerkinud 
kliendid, kes soovitavad lau-
sa kolme-nelja sõpra korra-
ga. See on märk, mis näitab, 
et kliendid on rahul meie tee-
nuste ja teeninduskvaliteedi-
ga. Lojaalsed ja rahulolevad 
kliendid on meie kindel pika-
ajalise edu võti.

Teeni lisa
Tuletame meelde, et lisaks 

klientidele saavad Koduval-
vet soovitada ka G4S Ees-
ti töötajad, kellel on see või-
malus aastaringselt olemas.   
Kehtiva korra alusel makstak-
se igale G4Si töötajale, kelle 
soovituse alusel sõlmitakse 
G4S Koduvalve leping, vihje-
tasu 560 EEK*. Kuni aasta lõ-
puni lisandub juurde ka soo-
dustus G4Si töötaja sõbrale 
– kolm esimest kuud tasuta 
teenust. 

Soovitus tuleb saata kas 
müügidivisjoni põhja piirkon-
na sekretärile või toimeta en-
da piirkonna müügiosakonda. 
Kõige lihtsam viis soovituse 
edastamiseks on aga meie si-
seveebi net.g4s.ee vahendu-
sel, kus on nüüdsest loodud 
soovituste edastamise moo-
dul. 

*  vihjetasu ei rakendu MKD 
töötajatele.

Tarmo Pärjala
Turundusjuht

Kuidas ära tunda õIGE EURO?

Tänapäevastel valerahalevi-
tajatel on juba palju kaasaegse-
mad vahendid.

Kõikides riikides, kus on kasu-
tusele võetud eurod, on eurotu-
leku esimesel poolaastal hüppe-
liselt kasvanud valeraha arv. 

Ene Klochil G4S sularaha-
divisjonist on tänavu sügi-
sel kiired päevad. Ligi 12 aas-
tat sularahamaailmas töötanud 
tippspetsialistina on ta jagamas 
koolitusi sadadele G4Si klien-
tidele euroraha turvalisusest. 
G4SPress käis Ene koolitusel ja 
toob välja mõningad turvaele-
mendid, mida on võimalik käe-
päraste vahenditega ära tunda.

Eurodel ei ole olemas n-ö 
superturvaelementi, vaid tur-
valisuse tagab turvaelementide 
kogum. Paberrahad on tehtud 
unikaalsest puuvillapaberist 
ning need ei ole kunagi valged. 
Tänu spetsiifilisele trükkimis-
protsessile annab trükitav värv 
igale rahale erineva kerge vär-
vitooni. 

Vaata. Kõigil paberraha-
del on esiküljel euro kirjuta-
tud nii ladina kui kreeka tähte-
dega. Paberraha esiküljel võib 
olla kahesugust allkirja, sest 
Euroopa Keskpangal on olnud 
kaks presidenti. Vaatlemisel 
hoia raha vastu valgust ja jälgi:
1.  Vesipilti, mis peab ühtima esi-

küljel oleva akna- või värava-
pildiga ning mille all on alati 
näha heleda tooniga nimi-
väärtus. Vesipildi kõrvale jääb 
magnetriba ehk triipkood. 

2.  Raha mõlema külje ülemisse 
nurka on trükitud katkend-
likud turvamärgid, mis val-
guse käes vaadeldes moodus-
tavad nimiväärtuse tervikliku 
numbri.

3.  Turvaniiti, mis asub raha kes-
kel ja mille peale on trükitud 
nominaali väärtus ja EURO. 

4.  Pangatähtede kujunduses on 

kohati kasutatud mikrokirja, 
mis alati on selge.

Kalluta. Kõigi paberrahade esi-
küljel on fooliumembleemiga 
hologramm, mis raha liigutades 
läigib vikerkaarevärvides. Kogu 
hologramm on täies ulatu-
ses kaetud õhukese läbipaistva, 
kuid nähtava lakikihiga ning 
sellele paigutatud elemendid ei 
tohi olla üheaegselt nähtavad.
5.  5-, 10- ja 20-eurostel on holo-

gramm ribana ning kalluta-
des ilmub nähtavale rahatähe 
nimiväärtus ja €.

6.  Teistel eurodel paikneb holo-
gramm märgina paremas 
servas ning kallutades ilmub 
nähtavale rahatähe nimiväär-
tus ja akna- või väravapilt.

7.  Hologrammribal või –mär-
gil on näha punktiirkirjas €.  

Paberrahade tagaküljel kasu-
tatakse nimiväärtuse trükkimi-
seks siiditrükki, mis kallutades 
muudab värvi:
8.  5-, 10- ja 20-eurostel on see 

keskel kuldse ribana, mis kal-
lutades sillerdab. 

9.  Suurematel eurodel muutub 
kallutades paremas servas 
trükitud nimiväärtus lillast 
oliiviroheliseks.

Katsu. Paberrahade trükki-
misel kasutatakse kõrgtrükki, 
mis jätab raha esikülje reljeef-
sena ehk krobelisena. Krobeli-
sust pead tundma:
10.  Suurelt trükitud nimiväär-

tusel, 
11.  Selle ees asuval kastikesel, 
12.  Akna- või uksepildil, mis 

peab olema täies ulatuses 
reljeefne, 

13.  Lisaks on 200-eurostel alla 
servas ja 500-eurostel pare-
mal küljel reljeefsed ribad 
vaegnägijatele.  

Kadi Sumberg

Valeraha oht suureneb
Euroraha kasutavate riikide kogemus on näidanud, et vahetult pärast  €-päeva jõuab üsna 

kindlalt kohale ka pisut teist laadi rahasaadetis, mida G4S, politseieskort ja kopterid ei valva 
ning ajakirjandus ei pildista ega filmi. 

Euroopa Keskpanga andmetel on 84% valerahast 20 ja 50 eurosed kupüürid. 98,5% euro vale-
rahast käibib eurotsoonis ning aastas avastatakse ning kõrvaldatakse ligi 900000 kupüüri.

Ehkki alles hiljuti avastati Leedus üks väga korralik valerahavabrik, ei maksa arvata, et vii-
mase sulgemise järel see kuritegelik tootmisharu kadunud on. Ka Eesti krooni on võltsitud ning 
vahel harva ka üsna originaalilähedaselt, ent euro valeraha “turg” on hoomamatult suurem ning 
seetõttu nn investeeringud valeraha kvaliteeti valerahategijate poolt kasumlikumad. 

Avastatud vabrikus valmistati raha väga heal tasemel: ei puudunud isegi vesimärk, holo-
gramm ega ka turvaniit. Ja just seepärast peaksime olema eriti ettevaatlikud. Seda enam, et võlt-
situd euro läheb meile 15,64 korda rohkem maksma, kui võltsitud kroon. See jääb loodetavasti 
ainukeseks eurole üleminekust tingitud hinnatõusuks.  

Janno Juhkov

Kas ja kuidas võiks inimest 
emotsioonaalselt ja psüüh-
holoogiliselt mõjutada 15,64 
korda väiksem palganumber?  

Kui inimene on teadlik 
põhimõttest, et eurole üle-
minekuga seoses, ei muutu 
ühegi lepingu, kaasa arvatud 
töövõtulepingu sisu, siis ei 
mõju uus palganumber talle 
kindlasti ehmatusena. Uute 
palga- ja hinnanumbritega 
tuleb harjuda ning õppida 
vastavalt ka oma väljami-
nekuid planeerima. Ilmselt 
kulub üsna pikk aeg, enne kui 
inimesed loobuvad harju-

musest arvestada kõiki hindu 
ümber kroonidesse. Selles 
pole midagi eriskummalist, 
eks nii on ka varasemate raha-
vahetuste puhul talitatud. 

Kas väiksemat rahanumb-
rit tunnetatakse kui palga 
langust? Paneb see kokku-
hoidlikumalt tegutsema 
või tekib pigem ülekuluta-
mise oht (kõik maksab ju nii 
vähe)?  

Eks see sõltub inimesest. 
Kindlasti on suhteliselt väik-
sem hinnanumber kauple-
jatele parem müügiargu-

ment ja võib ette kujutada, et 
2 € ostu on inimene valmis 
tegema lühema mõtlemisajaga 
kui 31,3EEK ostu. Mõnele võib 
tunduda, et nüüd on äkki kõik 
hinnad tema palganumbriga 
võrreldes väga kõrged ning ta 
piirab oluliselt oma kulutusi. 

Mida peaksime tarbijatena 
tähele panema ja kuidas oma 
finantskäitumist muutma? 

Eurole üleminek ei muuda 
tõesti midagi muud, kui ainult 
käibel olevat vääringut. See-
tõttu ma ei usu, et kogu tar-
bijaskonnal oleks vajalik 
midagi oma senises käitumi-
ses muutma hakata. Igaühel 
tuleb arvestada omaenda vaja-
duste ja võimalustega.  

Kas on oht, et uus raha 
suurendab makseraskustes 
olevate inimeste hulka ja ras-
kendab igapäevast toimetu-
lekut? 

Eurole üleminek kindlasti 
kellelegi makseraskusi ei suu-
renda ega toimetulekut kah-
justa. Pigem vastupidi - pike-
mas perspektiivis peab euro 
tagama Eesti majanduse suu-
rema stabiilsuse ja ühtlasema 
arengu, mis meie kõigi raha-
kotis peaks kajastuma elatus-

taseme tõusuna. Loomulikult 
ei saa need muutused toimuda 
üleöö ning euro ei ole ime-
rohi, mis meile kohe rikkuse 
õuele toob. 

Rahakott muutub oluliselt 
raskemaks?  

Euroraha nominaalide struk-
tuur on erinev krooni omast, 
mistõttu suureneb sularaha-
ringluses olulisel määral mün-
tide osakaal. Väiksem rahaku-
püür on 5 €, seega on väiksema 
maksumusega sularahaostude 
puhul ainuvõimalik kasutada 
euromünte. Teiste riikide koge-
mused on näidanud, et kuna 
suurte mündikogustega arvel-
damine on üsna ebamugav, kas-
vab kaardimaksete osakaal.  

Gerly Tuisk 
värbamise- ja   

mehitamise osakonna juhataja 

“Kaitsepolitsei on vahistanud ka mõned valeraha 
valmistamise ja levitamisega seotud isikud, samuti 
tabati Tartus koopiamasin Canon”. Sellise ammuse 
lause võib leida internetist aastatetagusest uudisest. 

1. jaanuar ja uus raha on kohe käes. Uurisime, kas ja kui-
das see tarbijate käitumist ning emotsioone mõjutab. 
Meie küsimustele vastas Rahandusministeeriumi euro-
kommunikatsiooni projektijuht Ingvar Bärenklau (pildil).
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Rääkides juhtimiskeskuse 
inimestest, toonitab selle juha-
taja Margus Alamets, et need 
on eelkõige head meeskon-
namängijad: tähelepanelikud, 
kõrge stressitaluvusega ning 
väga head suhtlejad. 

1700 kõnet päevas
Viimast kinnitab ka juhti-

miskeskuse kõnede arv: ööpäe-
vas võetakse vastu kuni 1700 
kõnet ning veel rohkem helis-
tatakse välja – klientidele ja eki-
paažidele. Päevases vahetuses 
on 15 operaatorit, öises – 12. 

Võrdluseks, mõnesaja meetri 
kaugusel asuvas Põhja prefek-
tuuri juhtimiskeskuses vas-
tatakse ööpäeva jook-
sul ligi 1000 abivajaja 
kõnele, millest umbes 
kolmandik nõuab 
politseipatrulli saat-
mist sündmuskohale. 
Korraga on politsei 
juhtimiskeskuses tööl 
13-14 inimest. 

Lihtne matemaa-
tika ütleb, et üks G4Si 
operaator võib teha 
12-tunnise vahetuse 

Sisenedes tundub esmapil-
gul, et olen sattunud ülikooli 
auditooriumi – pisikeste katu-
seakendega saali lõikavad läbi 
kolm rida operaatorite töölau-
dasid. Neist edasi, paari astme 
võrra kõrgemal seisab vahe-
tuse ülema klaaskapp, mida 
omavahel nimetatakse ka 
akvaariumiks. 

Juhtimiskeskus sumiseb kui 
mesila, ning selles kulunud 
võrdluses on palju tõtt: info 
liikumist on selles ruumis iga 
ihukarvaga tunda. 

- G4S juhtimiskeskus, tere! 
Rääkige palun…

- Ei, praegu ei saa! Kõik tei-
sed on hetkel hõivatud.

- Räägi, mida näed? Kas 
uksed korras? Aga aknad? 

Kuhu andurid suunatud?
- Selge, võid minna.
- Aitäh, ilusat päeva.
Korraga heliseb mitu tele-

foni, pildid ekraanidel vahel-
duvad pidevalt ning patrul-
lekipaažide monitooringu 
aknad on kui jõulukuused - 
rohepunaseid tulukesi täis. 
Kõrvalvaatajana tunnen ker-
get peapööritust ning aukar-
tust inimeste ees, kes suudavad 
töötada sellises infomassis ja 
teha seejuures kiireid ja õigeid 
otsuseid. 

Kolm sissemurdmist
Vahepeal selgub, et lühi-

kese aja jooksul tuli kolm sis-
semurdmisteadet: kaks Nõm-
melt ning üks Kakumäelt. 

JUMal ON VahETUSE ülEM

ProbleemilahendamisVabRIK
Mida arvaksite töökuulutusest: tööd saab raudse när-
vikavaga öötööd mittepelgav suurepärane suhtleja? 
Saage tuttavaks, just sellised inimesed töötavad G4S 
juhtimiskeskuses operaatoritena.

jooksul kuni 150 kõnet. Kui 
võtta arvesse, et ööpäevaring-
sete häirete taga on alati kellegi 
mure või kiiret lahendamist 
vajav probleem, pole  imestada, 
et kuus neelab juhtimiskeskuse 
kohviaparaat 20 kilo ube. 

Vahetuse ülem Enn Sõõru-
maa, 19-aastase turvastaažiga 
mees, meenutab, kuidas käis 
töö 90ndate alguses. “Vanalin-
nas, Pikal tänaval asuvas ESS 

juhtimiskeskuses oli üks ainus 
suur kollane kettaga telefon, 
millele häirekõned tulid. Kui 
see kasvõi korra ööpäevas heli-
ses, läks operaatori päev kirja 
pingelise ja kiirena,” muigab 
Enn.

Piltlikult öeldes on juhti-
miskeskus kui vabrik: prob-
leem võetakse vastu, fikseeri-
takse, töödeldakse, ning tulles 
konveierilindilt, on leitud juba 
kõiki osapooli rahuldav lahen-
dus.  

Kes ja miks helistavad?
Juhtimiskeskuse tipp-

tunnid on samad mis 
liikluseski: kõige roh-
kem häireid ja kõnesid 
tuleb hommikul pisut 
enne kella 8.00 ja õhtul 
17-18 vahel. Just siis 
eksitakse valvestuse 
mahavõtmisel ja ka 

peale panemisel kõige rohkem. 
Politsei koostööpartne-

rina saadab G4Si juhtimiskes-
kus patrulle ka väljakutsetele, 
kuhu politsei palub. Samal 
printsiibil toimib ka koostöö 
mitme kohaliku omavalitsu-
sega. Patrullid hoiavad lepin-
gulisel piirkonnal silma peal, 
reageerides nii külakaupluse 
juures toimuvatele ülemeeli-
kutele kogunemistele kui ka 
koolitagustele suitsupausidele. 

Tõele au andes, tulevad juh-
timiskeskusesse ka sellised 
kõned, mille peale nõrgema 
närvikavaga inimene haaraks 
palderjani või tablettide järele. 
Olukordi on erinevaid, nagu 
ka inimesi. 

Operaator? Ikkagi inimene! 
“Kui keegi tahab juhtimis-

keskuse tööst ülevaadet saada 
(loe: ja kritiseerida), võiks ta 

meile külla tulla ja veeta siin 
mõne tunni,” ütleb Kalju Pika-
mäe – üks juhtimiskeskuse 
tuntumaid skeptikuid. Talle 
sekundeerib vahetuse vanem 
Enn, kes lisab, et vahel tuleb 
tõesti operaatorite ja patrul-
liekipaažide suhtlemises ette 
teravamaid hetki. Patrullime-
hed arvavad, et juhtimiskes-
kus peaks kõnedele kiiremini 
vastama, operaatorid oma-
korda kurdavad patrullide 
liigse tormakuse ja tähelepa-
nematuse üle. 

Samas leiavad nii Enn kui 
Kalju, et kumbki pool võiks 
oma kingadest korraks välja 
astuda ning proovida teise 
omad ära, sest lõppkokku-
võttes tehakse rasket ja tänu-
väärset juhtimiskeskuse tööd 
ühiselt.  

Julia Garanža

Juhtimiskeskus on kui vabrik: 
probleem võetakse vastu, 
fikseeritakse, töödeldakse ning 
tulles konveierilindilt on leitud juba 
kõiki osapooli rahuldav lahendus.  

Tee juhtimiskeskusesse viib läbi erkoranži koridori, 
mille uksed on ehitatud nii kavalalt, et enne kui esi-
mene ei sulgu, teine ei avane - lüüs.

Vahetuse ülema nägu 
muutub tõsiseks – era-
mutesse murtakse üsna 
harva sisse. 

Järgneb vahetuse 
ülema Urmas Piiritsa 
pikem vestlus sündmus-
kohal oleva patrulliga, 
millest järeldan, et varas 
pääses majja katuse kaudu: 
ronis eramu kõrval kasvava 
männi otsa, hüppas katusele, 
muukis akna lahti, tuli 2. kor-
ruse koridori kaudu alla (teki-
tas häire), haaras kaasa ehted 
ning lahkus 1. korruse pea-
ukse kaudu. Kõne lõpeb täp-
sustava küsimusega: “Kas jälle 
snepperlukk?” Saades jaa-
tava vastuse tõdeb Urmas, et 
snepperlukk on vargale otse-
kui kingitus. Muide, küsimuse 
ajendiks ei ole uudishimu, 
vaid kindel kord. Kõik sisse-
murdmisega kaasnevad detai-
lid fikseeritakse ja analüüsi-

takse, et tulevikus vältida vigu 
ning soovitada kliendile vaid 
kindlalt toimivaid lahendusi.

Saatuse iroonia - teade sisse-
murdmisest tabab ühte maja-
omanikku notari juures, kus ta 
parajasti sõlmib maja müügi-
lepingut. Esimese asjana küsib 
ta sülearvuti kohta, kas see on 
alles. Õnneks on.

Nüüd asub Urmas täitma 
sündmuse kirjeldust, vasta-
tes samal ajal mitmele kõnele. 
Näib, et telefonid justkui võist-
leks tema tähelepanu eest: kor-

raga heliseb mobiil ning 
kaks lauatelefoni –  
kõigil on kiire. Kuid 
kogu selle pinina, 
vilkumise ja pideva 
liikumise juures on 
Urmas vana rahu 
ise. Kõnedele vasta-
tud, sündmus kirjas, 
aega jagub ka selgi-
tustele.

Pesa põlema
“Pärnu maantee, pane pesa 

põlema!” kostub klaaskapi 
teisest otsast. Karmilt kõlava 
parooli taga on info patrullile, 
et panga iseteeninduskontoris 
on jälle kutsumata külalised 
– külma sügisilma eest page-
vad eluheidikud. Pikaaegne 
suhtlemiskogemus on vormi-
nud vanemoperaator Meelis 
Mesipuu häälest tõelise sala-
relva, mille üle oleks kade iga 
raadiomees – see on madal 

ja usaldusväärne. Peast jook-
seb läbi, et ilmselt saaks sellise 
häälega ühtemoodi edukalt 
lugeda nii laste muinasjutte 
kui majandusuudiseid.

Juhtimiskeskuse akende 
taga on pime. Enamik ini-
mesi on juba kodus, tööpäev 
ammu läbi. Kuid mitte juhti-
miskeskuses, siin kehtib teine 
ajamõõde – 24/7. Tuleb järg-
mine vahetus ja järgmised ini-
mesed, kes võtavad valve üle.  
Minugi kolmetunnine külas-
käik hakkab läbi saama. Enne 
lahkumist teeb mulle Urmas 
kohvi välja. Ning üllatus-ülla-
tus, kuigi jooki ei valmista 
naeratav päevitunud barista, 
vaid pruun ja kole kohviapa-
raat, maitseb see sama hea. 

Julia Garanža

Juhtimiskeskus sumiseb kui  
mesila, ning selles kulunud võrd-
luses on palju tõtt: info liikumist on 
selles ruumis iga ihukarvaga tunda. 

Kolm tundi juhtimiskeskuses:
Fo

to
d:

 Ju
lia

 G
ar

an
ža

, G
4S



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht november / detsember 2010 | Nr 6 (96) fookuses

VD krimi

“M iiss! Sa oled juba 
siin!“ üürgab ülla-
tunud hääl telefo-

nis. Seisan karges oktoobri-
hommikus G4Si Pärnu kontori 
ees. Kell on mõni minut üle 
poole seitsme. Kiilasjää maja-
esisel parkimisplatsil läigib 
tänavalaternate valgel.  „Läk-
sin oma vahetust ära viima,“ 
jätkab reibas hääl, „jõuan kohe 
tagasi.“

Naeratuse jõud
Olen vaevalt saanud proo-

vida, kas kiilasjää talla all 
sama ohtliku ja libedana tun-
dub kui silmaga vaadates, kui 
platsile vurab väike valge G4Si 
logodega patrullauto. Roolist 
hüppab välja rõõmsalt naera-
tav noor heledapäine naine. 
Kui häiretele sellise naeratuse 
saatel reageeritakse, siis ei  saa 
ükski klient külmaks jääda, 
mõtlen Liina Lelovi vaadates. 

Liina on valvedivisjoni lääne 
osakonna patrullekipaažide 
vanem ja üks üheksast naisest, 
kes juhtimiskeskuse patrulli-
des töötavad. 

Lähme, võtame ülevalt võt-
med, et saaksime pangakon-
torid avada, annab Liina teada 
tänastest  esimestest ülesanne-
test. Seitsme luku ja riivi tagu-
ses korrapidaja ruumis heidab 
sportlik naine korraks jope 
seljast, et selle alla kuulivest 
tõmmata. Hetkeks vilksatab 
vöörihm käeraudade ja pipra-
gaasiga ning kabuuris püstol, 
et siis taas jope alla varjuda. 
„Loomulikult on see vest eba-
mugav, aga mul on 10 aastat 
veel vaja last kasvatada,“ enne-
tab Liina minu küsimust. 

Kell hakkab seitse saama. 
Sõidame kesklinna esimesi 
pangakontoreid avama. „Tere 
hommikust,“ hüüab Liina 
juba SEB kontori ees oodanud 
mehele. Ikka naeratuse saatel. 
Võib peaaegu füüsiliselt tunda, 
kuidas see naeratus teretuse 
vastuvõtjas hommikusteks 
positiivseteks emotsioonideks 
transformeerub. Kõik läheb 
õlitatult. Enne järgmise panga 
juurde suundumist jõuab Liina 
telefoni teel vastu võtta piir-
konna paarilt teiselt ekipaažilt 
läbisõidu ja kütusekulu numb-
rid. Patrullekipaažide vane-
mana on Liina kohus ka lääne 
piirkonna kõikide ekipaažide 
aruandluse koondamine. 

Relv jäägu kabuuri
Kesklinna ärihoone ees on 

tõeline kuumaastik. Väike 
Toyota Yaris õõtsub kui puu-
koorest paadike kõrgetes laine-
tes. Swedbanki kontor. Nüüd 
peame ise veidi ootama. Taas 
heliseb telefon. „Kaa-
ter-3 kuuleb,“ heliseb 
Liina hääl. „Pikk num-
ber? Läbisõit? Kütus? 
Ja sinu ilus nimi oli?“ 
vuristab ta telefoni ja 
paneb kirja järgmiste 
ekipaažide andmed. 
Nii kuumaastiku-äärne 
kui ka Swedbanki teine 
kontor kesklinnas avane-

vad tõrgeteta. 
Sõidame tagasi Papiniitu. 

Kell ligineb kaheksale ja Lii-
nal tuleb peagi tööle jõudvale 
G4Si kontorirahvale ka oma 
maja uksed lahti teha.  Järgmi-
sed pangad ootavad seal samas 
lähedal Kaubamajakas.  

Pangad avatud ja üks eksi-
kombel põhjustatud häire 
teenindatud, on taas aeg 
kontorisse pöörduda. Inkas-
saatoritele on vaja välja anda 
võtmeid ja relvi.  Sest Liina 
kohustuste hulka kuulub ka 
relvade eest vastutavaks isi-
kuks olemine. Relvaluba on 
Liinal juba neli aastat. Aga 
ükski olukord pole niivõrd 
teravaks läinud, et käsi oleks 
pidanud püstoli järele haa-
rama. „Ma väga loodan, et mul 
sellist olukorda kunagi ei teki 
ka.  Relv peaks ikka kabuuri 
jääma ehk suudan asjad muud 
moodi ära lahendada,“ ütleb 
Liina. Siiani, tunnistab ta, pole 
korrarikkujate seas enese keh-
testamisega probleeme olnud. 
Kas hirm ei ole üksi, naisena, 
ülejoonud pättide või uimasti-
test mõistuse kaotanute vastu 
astuda, küsin. Ajakirjandus 
„õnnistas“ ju veel hiljaaegu 
Pärnut peksupealinna tiitliga. 
„Ei ole,“ tuleb kiire ja kindel 
vastus. „Seljatagune on kindel, 
ma tean, et vajadusel on teised 
ekipaažid kiirelt toetamas.“ 

Meeldib klaarida
Telefonitirin lõikab vest-

luse katki. Paanikahäire hotel-
lis Viiking. Yaris alustab sõitu. 
„Mis lahti. See pole tavapä-
raselt minu piirkond,“  ütleb 
Liina Kaater-2 numbrit vali-
des. Selgub, et Kaater-2 on 
kuskil parklas kinni, kuna 
keegi on parkla sissesõidul 
avarii teinud. Kolmas Pärnu 
ekipaaž Kaater-1 on aga rehve 
vahetamas (Liina sõidab uljalt 
suverehvidega, panin juba 
hommikul tähele). Liina lõõ-
bib Kaater-2-le: „Nojah, eks 
ma tõmban siis padruni salve 
ja lähen.“ Sekund pausi ja 
lisandub rõõmus naer: „Uups! 
See oli nüüd küll blond hetk!“ 
Padrunit, salve ja relva ei lähe 
loomulikult ka seekord vaja, 
sest selgub, et häire põhjuseks 
on katkine paanikanupp. 

Ka järgmised häired – ühest 
ja samast lillepoest – lähevad 
vigase tehnika arvele. Kaheksa 
G4Sis töötatud aasta jooksul 
on Liina näinud nii jukerdavat 
tehnikat kui ka ekstreemseid 
situatsioone. Ja sellest hooli-
mata ei tahaks ta rahulikule 
kontoritööle. „Mulle jubedalt 
meeldib tänaval klaarida,“ tea-

Parkimismaja 
Bonnie ja Clyde 

Turvatöötaja Feliks Lario-
nov pidas ühes kesklinna 
parkimismajas 14. sep-
tembri öösel kinni meeste-
rahva, kes lõhkus ära mitme 
auto klaasid. Feliksi sõnul 
läks ta maa-aluses parklas 
toimuvat uurima, kui kuu-
lis kahtlast müra, mis kos-
tis tema valveobjekti turva-
ruumi. Kella 3.30 ajal avastas 
ta parklast punase haam-
riga meesterahva, kes oli 
parajasti ametis uhke musta 
Subaru klaasi lõhkumisega. 
Meeste vahel arenes etteai-
matav dialoog: 

- Mis teed seal?
- Ne tvoje delo! (e.k. Pole 

sinu asi!)
Edaspidine suhtlemine 

turvatöötajaga ei kuulunud 
lõhkuja plaanidesse. Haam-
riga mees kavatses istuda 
kõrval seisnud Mercede-
sesse, kus teda juba kannata-
matult ootas naissoost kaas-
osaline. Põgeneda õnnestus 
ainult kaasosalisel.

Vaatamata ägedale vas-
tupanule, pani Feliks auto-
lõhkuja käed raudu ning 
seekord oli suur abi ka pip-
ragaasist. Koos kohale jõud-
nud politseiga vaadati 
parkla veel kord üle ning 
avastati, et lõhutud on veel 
kahe sõiduki klaasid. 

Revolvri ja noaga 
koerte vastu

Ühes Kohtla-Järve kau-
bandusettevõttes peeti 26. 
oktoobril kinni meesterah-
vas, kes läbis kassaliini, jät-
tes kauba eest maksmata ligi 
500 krooni. Paanikahäirele 
reageerinud ekipaaži tööta-
jad avastasid meesterahva 
spordikotist lisaks varasta-
tud kraamile ka revolvri-
taolise eseme. Kinnipeetu 
oli rahulik ning selgitas, et 
leidis relva mõned päevad 
varem ja kannab seda nüüd 
kaasas enesekaitseks koerte 
vastu. Revolvritaolise eseme 
trumlis oli kaks padrunit. 
Relvaluba meesterahval ei 
olnud. Järgneva turvakont-
rolli käigus avastati meeste-
rahva jope põuekaskust ka 
nupuga taskunuga. Ilmselt 
seegi oli mõeldud enese-
kaitseks, koerte vastu.

Noor naine väikese positiivse stressi jahil

tab ta. „Kunagi klaarisin pool 
aastat kohalike suurklientide 
asju ka, no ei istunud.“

G4Si tuli Liina lühi-
keseks ajaks, oli ta 
algul kindel. Sest tege-
likult soovis ta saada 
hoopis politseinikuks. 
Praegu õpib 28aas-
tane naine töö kõrvalt 
Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledžis sotsiaaltöö 
korraldust. Ja usub, et 
pärast lõpetamist proovib 
uuesti oma politseitöö-unis-
tust teoks teha. „Mõned kuud 
politseikoolitust juurde ja üli-
koolis omandatud eriala või-

maldaks mul tööle asuda 
noorsoopolitseis,“ arut-

leb ta.
Õppimiseks püüab 

Liina iga vaba hetke 
ära kasutada. Öises 
vahetuses, kui häi-
red vähem , on 
ooteajal õppimine 
hea unepeletaja. 
„Kui vaba aega jääb 

liiga palju, on jama,“ ütleb ta 
resoluutselt. „Suvel kui sess 

sai läbi ja tuli koolivaheaeg 
ja ei osanud midagi teha, siis 
ma jäin lausa haigeks sellest, 
palavik oli.“ Ja lisab, et väike 
positiivne stress on alati hea. 

Askeldusterohke päev viib 
Liina seekord veel ühte Statoili 
teenindusjaama proovipaani-
kahäiret läbi viima ja K-Rau-
tasse, uurima, miks sealse tur-
vatöötajaga ühendus katkes. 
Päeva naelaks kujuneb aga 
hilisel pärastlõunal Swedban-
kist laekuv paanikahäire. Sealt 

samast kuumaastiku äärest. 
Panga paanikad on tõsised 
asjad. Kohale tõttab kaks eki-

paaži. 
Uksest sisenedes ootab 

Liinat ees naeratav pan-
gateller, süles umbes  
pooleaastane paanika 
põhjus. Nimelt lapse-
laps, kes oli vanaema 
kaelas rippuvat paa-
nikanuppu kasutanud 
oma kasvavate ham-
maste sügamiseks. 
Klient on  ülikiire rea-

geerimise eest väga tänulik.  
Vahetuse lõpus jõuab Liina 

veel kolleegid läbi helistada, et 
panna kokku nimekiri nendest, 
kes peagi algavatest Siseülikooli 
koolitustest osa võtavad.

 12tunnine vahetus on möö-
das, Liina on saanud klaa-
rida, nagu talle meeldib ja ka 
oma seekordse väikese annuse 
positiivset stressi taas kätte 
saanud.   

andres lember

Liina on valvedivisjoni lääne 
osakonna patrullekipaažide  
vanem ja üks üheksast naisest,  
kes juhtimiskeskuse patrullides  
           töötavad. 

Juhtimiskeskus 
numbrites:

  52 tehnilise valve 
operaatorit

  8 mehitatud valve 
operaatorit

  135 patrullkoosseisu 
töötajat

  4 vahetuse ülemat

  4 vanemoperaatorit 

keskmine tööstaaž 6 aastat

keskmine vanus 33,5 aastat

  151 meest

  59 naist

kamba peale kokku 
on juhtimiskeskuse 
töötajatel 162 last

 Olukord 666 - tähistus 
turvatöötaja rünnakule

üKS PaTRUllEKIPaažI TURVaTööTaJa PÄEV 

Uksest sisenedes ootab Liinat ees 
naeratav pangateller, süles umbes  
pooleaastane paanika põhjus.

„Mulle jubedalt meeldis tänaval klaarida,“ teatas 
kaheksa aastat G4Sis töötanud Liina Lelov.

Foto: andres lember
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perest. Pühaku aupaiste tur-
vanaise pea kohal lööb veelgi 
eredamalt hõõguma, kui sel-
gub, et ka kerjustele on ta 
lahkesti annetanud. Erine-
valt paljudest, kes usuvad, et 
tänaval almuse andmine ei 
ole heategu, vaid hoopis lais-
kade poputamine, arvab Lea, 

et aitama peab ning teeb 
seda kerge südamega. 

Lea unistused 
Kui Lea võidaks mil-

joni, ei ostaks ta omale 
kasukat ja BMWd ega 
kiirustaks Bahamale 
päevitama. Oma hea-
tegevuskire juures on 
naine ülimalt pragmaa-

tiline. 
“Ehituskauplused oleks esi-

mene koht, kuhu selle rahaga 
läheksin. Kodu on minu jaoks 
väga kallis, nagu ka selle kor-

ras hoidmine,” muheleb Lea. 
Eks ta ole – auväärses eas 
Lagedi mõisamaja, mida Lea 
perekond jagab veel kahe 
naabriga, vajab pidevalt kõpit-
semist. 

“Juba mitmendat aastat õpin 
äri ja ettevõtlust Majandus-
koolis, käin rootsi keele kur-
sustel, et tulevikus avada oma 
“teise käe” kauplust. Kaupa 
hakkan tooma Rootsist,” ei 
väsi Lea üllatamast. “See saab 
olema tore trina-träna pood, 
kust leiaks riideid, jalanõu-
sid, plaate ja muud head-pare-
mat soodsa hinnaga,” täpsus-
tab naine. 

Oma tööst sularahadi-
visjonis ei kavatse Lea loo-
buda isegi siis, kui pood-
niku ametis hakkab tal väga 
hästi minema: “Mulle meel-
dib kindlusetunne, teiseks 
saab vahetustega tööd hästi 

sobitada kooli- ja pereeluga. 
Ning kolmandaks on meil nii 
mõistlik turvajuht, temaga 
saab vahetuste osas alati 
kokku leppele”.  

Julia Garanža 

persoon

PERSONAL

Inge Müürsalu, kolleeg: 

Gala 17. detsembril 
Pärnus

G4S Eesti pidulik aasta-
lõpugala toimub 17. det-
sembril Pärnu Sordihal-
lis, kus nõukogu esimees 
Lauri-Veikko Saloranta ja 
juhatuse esimees Andrus 
Ossip autasustavad kont-
serni parimaid töötajaid.

Nagu tavaks saanud, 
tunnustatakse vastuvõtul 
kontserni silmapaistvaid 
töötajaid G4Si teenete-
märkidega. Lisaks valitakse 
2010. aasta parimad tööta-
jad kaheksas autasugrupis: 
parim turvatöötaja, parim 
tehnik, parim teenindaja, 
uus alustaja, parim spordi-
mees ja spordinaine, parim 
müüja, tublim noorteklubi-
lane ning sellel aastal esma-
kordselt parim turvajuht. 

Eriauhinnatud saab  
kontserni parim töötaja ehk 
“Aasta tegija”.

Kutsed aastalõpu piduli-
kule vastuvõtule saadetakse 
kontserni 522 paremale töö-
tajale novembrikuu jook-
sul. Kutse saajaid oodatakse 
aastalõpugalale koos kaas-
lasega.

Jõuluvana toob 
pehme kingipaki

G4S töötajate laste kingi-
pakis on sellel aastal lumi-
valge pehme padi, millel 
kaunis luuletus, ning magus 
šokolaad. 

Kingipaki saavad kõik 
G4S Eesti töötajate lapsed 
kellel vanust kuni kaksteist 
eluaastat. Seda muidugi 
eeldusel, et lapsevanemad 
on oma järeltulijate ole-
masolust personalidivisjoni 
eelnevalt teavitanud. 

Pehmele kingikotile saab 
järgi tulla peakontorisse või 
piirkonnakeskustesse ala-
tes 16. detsembrist. Täien-
dava info saadab personali-
divisjon otsestele juhtidele 
detsembri alguses.

E-posti aadress on mõeldud 
tööandja ja töötaja vaheliseks 
ametlikuks suhtluskanaliks, 
kuhu ettevõte hakkab saatma 
uudiskirju, töökorralduslikku 
infot jm teateid. Samuti töö-

tajat puudutavat personaalset 
infot nagu palgalipikuid, indi-
viduaalsed tööpakkumisi jm.

E-post asub veebiaadres-
sil https://epost.g4s.ee/. Kasu-
tajatunnuseks on üldjuhul  

IGAL TÖÖTAJAL oma G4S meiliaadress
Kui kontoritöötajatele luuakse omanimeline meili-
aadress koheselt tööle asumisel, nüüd saavad  
G4S-meiliaadressi ka meie eesliini töötajad. 

eesnimi.perenimi@net.g4s.ee 
ja parooliks eesnimi väi-
kese algustähega ning isiku-
koodi kolm viimast numbrit. 
Näiteks:kasutajatunnus:mari.
tamm@net.g4s.ee, parool: 
mari123.

Täpi- ja katusega tähti ning 
sidekriipsu kasutajatunnuses 
ja paroolis ei kasutata- selleks 
on tehtud teisendused, kus š, 
ž, õ, ä, ö, ü on vastavalt  s, z, o 

a, o, u  ning sidekriipsu asemel  
on kasutusel alakriips. Kui 
töötajal on kaks eesnime ilma 
sidekriipsuta, siis kasutajatun-
nuses ja paroolis tuleb kahe 
nime vahele alakriips panna.

E-post aktiveerub uutel töö-
tajatel üldjuhul tööleasumise 
päevast ning sulgub tööle-
pingu lõpetamise päeval. Teil 
on võimalik oma @net.g4s.ee 
aadressile saabuvaid e-kirju 

edasi suunata e-posti aadres-
sile, mida te igapäevaselt kasu-
tate.

Lähiajal saadame teile 
otsese juhiga täiendavat infot 
– nimelise ümbriku infovol-
diku ja kasutusjuhendiga. 
E-posti kasutamisega seondu-
vate probleemide korral saate 
abi kontakteerudes personali-
arvestuse osakonna spetsialis-
tidega.

Kui te olete muutnud oma 
elukohta (või telefoninumb-
rit) ja pole andmetest perso-
naliarvestuse osakonda tea-
vitanud, siis palun tehke seda 
telefonil 651 1783 või perso-
naliarvestus@ee.g4s.com, et 
voldikud teile kenasti kohale 
jõuaksid. 

aune Martmaa, 
personaliarvestuse osakonna juhataja

Leaga rääkides kuuleb tihti 
sõna “mõistlik”. Näib, et seda 
naist ümbritsevadki ainult 
head ja toredad inimesed. 
Kolleegid, ülemused ja pere-
kond.

Meie loo kangelanna töö-
tab G4Si sularahadivisjonis 
juba kaheksa aastat, ta on käi-
nud turvamas ka mitmel ava-
likul üritusel. Ning tänu sellele 
kogemusele oskab ta hinnata 
oma kolleegide rasket tööd, 
kes kindlustavad piduliste tur-
valisust, jäädes ise märkama-
tuks. Oma sularahadivisjoni 
tööst ei räägi Lea kuigi palju, 
viidates naljale, et selles kohas 
töötavad nii salajased inime-
sed, et isegi pildile ei jääda 
ning koduski kantakse maski. 

Heategevuse päev
Perega on Leal erakordselt 

vedanud, sest kuidas teisiti 
seletada fakti, et lähikondla-
sed on nõus pereema nelja-
päevaste kadumistega ning 
toetavad tema heategevus-
kirge jäägitult. Napsates aega 
heategevusele pere arvelt, ei 
karda Lea oma koduste paha-
meele pärast kunagi. “Eks nad 
mõistavad, et alati on kusa-
gil keegi, kes vajab abi,” sele-
tab Lea. Kaks peatselt abitu-
riendiikka jõudvat noormeest 
Gerdo ja Germo kutsuvad 
Lead emaks, kuigi neid sün-
nitas teine naine. Isa uue elu-
kaaslase võtsid tol ajal kümne-
aastased poisid kohe omaks. 
Taas kord ütleb Lea oma 
suhete kohta poiste- ja nende 
pärisemaga, et needki on tore-
dad ja mõistlikud. 

Igal neljapäeval võtab Lagedi 
mõisas elav naine ette 25kilo-
meetrise teekonna, et 
sõita Tallinnas Pel-
gurannas asuvasse 
Toidupanka. Seal 
ootavad teda lade-
metes puuviljad, kui-
vained, purgisupid ja 
kõik muu üsna tava-
line toidukraam, 
mida, nii uskumatu 
kui see ka on, sageli ei 
saa endale lubada tuhan-
ded Eesti pered. Tavaliselt 
läheb abipakki umbes 200 
krooni eest kaupa. Igakuiselt 
saavad sellega arvestada ligi 
seitsesada leibkonda, kuid 
tegelik vajadus on märksa 

suurem. Ainuüksi pealinnas 
võiks toidupaki saamine tuua 
naeratuse näole enam kui 2 
000 perekonnale. 

Ainult ühel korral ei käi-
nud Toidupanga ustav jünger 
tavapäraselt toitu pakkimas, 
sest sõna otseses mõttes istus 
samal ajal pommi otsas. Päev, 
mil Leale kingiti teine elu, jääb 
talle kauaks meelde. Tol kuu-
mal juulikuu pärastlõunal sõi-
tis Lea oma mehe juurde Pal-
diskisse. 

Kopajuhina töötav Oleg 
näitas naisele äsja välja kae-
vatud mürskusid, mis tun-
dusid mõlemale ohutud. Nii 
asuti neid omal käel kõr-
vale tassima, et jätkata kaeva-
mist. “Igaks juhuks teavitasin 
ka päästjaid, kes nähes meie 
leidu, ütlesid, et olen õnnesär-
gis sündinud – II maailmasõja 
aegsed lõhkekehad olid plah-
vatusohtlikud…” 

Aupaistega turvatöötaja 
Lea avastas Toidupanga 

internetist. Mõttele ühineda 
heategevusega andis lõpliku 
kinnituse videolõik “Pealtnä-
gijas”. Nii saigi selle aasta april-
lis Least Toidupanga vabataht-
lik. Tema kinnitusel pole töö 
Toidupangas teab mis konte 
murdev: “Pakkide kokkupa-
nemisega-ladumisega saab 
hakkama ka õbluke tütarlaps 
ning jõusaali koormust sellest 
ei saa,” lükkab ta minu eelar-
vamuse otsustavalt ümber. 

Lisaks tihedatele Toidu-
panga neljapäevakutele ei 
loobu Lea ka lähedaste-tut-
tavate abistamast. “Eks ma 
olen varemgi vanu ja põdu-
raid aidanud - apteegist rohtu 

toonud või siis raha andnud, 
kui mõni tuttav vanake ei vea 
omal jõul pensionipäevani 
välja,” seletab naine, kes päri-
neb lasterikkast metsavahi 

Turvatöötajast fIlaNTROOP?
Lea Lamaso on särtsakas 45-aastane naine, kellele 
kõigevägevam on kinkinud teise elu. Selles teises elus 
annab ta oma parima, et olla toeks neile, kes vajavad 
abi ja toetavat sõna. 

Lea on väga tugev isiksus, tõe-
line arendaja ja käivitaja. Tema 
ei löö põnnama ühegi väljakutse 
ees, pigem otsib neid ise juurde. 
Töötame temaga ühel objektil 
alates 2004. aastast ning minu 
meelest on Lea üks vastutuleku-
maid inimesi üldse. Lisaks oma 
Toidupanga-tegevusele, aitab 
ta oma sugulasi ja tuttavaid. 
Väga hea inimene. 

AITA SINAGI!

Toidupanga ülesehitamises 
lööb kaasa ka G4S, andes 
oma panuse heategevus-
liku mündikogumiskam-
paania õnnestumisse. G4S 
ja Toidupank kutsuvad kõiki 
eestimaalasi üles annetama 
oma münte Toidupanga 
tegevuse laiendamiseks. 
Iga annetatud sent aitab 
kaasa sellele, et üha suurem 
hulk raskustes kaasmaalasi 
saaksid iganädalast abi kva-
liteetse toidu näol.

Sularahadivisjonis töötavad 
nii salajased inimesed, et isegi       
    pildile ei jääda ning koduski      
         kantakse maski. 

I järgu teenetemärk

Igal neljapäeval on Lea Toidupangas.

Lastega plakateid joonistamas – ikka heategevuseks.
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Ma oleks pidanud sinna 
tegelikult müts pihus minema. 
Alandlikult ja vaikselt aga 
uhkus ei lubanud. Hea veel, et 
ma jalaga ust lahti ei löönud. 

“Tere Aivar, mina olen Janno, 
ma tulin trenni.” Ja enne, kui 
kõnetatu noogutada jõudis, lisa-
sin igaks juhuks, et “ärge mind 
leebemalt kohelge”, ning et sil-
lad ikka korralikult põletatud 
saaks, võtsin asja kokku: “Üldi-
selt ma tulin siia tapale.” 

Peatreener Kuusmaa noo-
gutas: ”Loomulikult. Ei midagi 
lihtsat. Ära loodagi.”

Kui pikk on lühike?
214 sentimeetrit teeb saja-

konna kilose kangiga peegel-
seina ääres poolkükke. Ma vist 
kuulsin, kuidas ta põlved ragi-
sesid. See on üks neist helidest, 
mis kananahka tekitab. Arigato 
jõusaalis on kõrgust ja õhku.

“Kohe kui pikad lõpetavad, 
alustavad lühikesed. Täpselt kell 
11. Näe, siin on treeningkava.”

“Ahah. Eee…nii pikk?”
“Ei, ei – teisel pool. See siin 

on soojenduse kava. Ära seda 
vaata.”

“Sooh.”
Kaks lehekülge kaheteist-

kümneses kirjas nummerdatud 
lauseid. Times New Roman vist. 
Mul on esimest korda endast 
kahju. 195 sentimeetrit lühike 
Gregor Arbet jalutab tree-
neri tagant laisk-unisel-õõtsu-
val sammul jooksulindi poole. 
Tema on selles maailmas 
lühikeste hulka arvatud. 
Algatuseks veel enne 
soojendavaid kangihar-
jutusi on 3x7 minutit 
ratast, jooksu ja sõud-
mist. Täpne värk. Kaks-
kümmend üks minutit ja 
ma ei viilinud sekunditki. See-
järel tuleb füsioterapeut Priit 
Lehismets ja venitab meid vee-
rand tunniga igast otsast ära. 

Treener Alar Varrak num-
merdab markeriga joogipude-

leid ning keegi seletab eilsest 
ma-ei-tea-kust nähtud korv-
palli viimasest minutist. Rää-
giks kaasa, aga ei oska. Veel on 
kõik hea.

Kuusmaa näib olevat mind 
oma šefluse alla võtnud. Ta 
annab mulle paariliseks Tanel 
Soku ning jääb ise lähedusse 
jälgima, et mulle kang pähe ei 
kukuks. 

See on kuradima väsitav kan-
gitamine, seitse erinevat astu-
mist, lükkamist ja kükkimist 
ning igaüht neist kümmekond 
korda ilma kangi vahepeal 
maha panemata. Paar minu-
tit jutti, puhkuseks aega ainult 
niipalju, kui Tanel oma sama-
suguse seeria tegemiseks vajab. 
Ja nii kolm korda järjest. See on 
Aivari sõnul vigastusi ennetava 
mõjuga soojendus. Seesama, 
mida ma ennist kava pealt vaa-
tama ei pidanud. Mul hakkab 
teist korda enesest kahju.

Saal on keerulisi jõumasi-
naid täis, aga ainus instrumen-
taarium, mida treenerid tun-
nistavad on kang ja hantlid. 
Kolmveerand tunni pärast olen 
vedel nagu sült: igasugu musk-
lid ja tagumikulihased tõmble-
vad kordamööda. Ma ei tead-
nud veel, et veerandtunnine, 
võimlemissaaliparketil kõhuli, 
hantlitega vehkimine on veel 
ees. Nagu ei teadnud ka seda, 
kuidas üks kolmekilone hantel 
käes veerand tunniga kolme-
kümneseks muutuda võib. 

“Õhtul Kalevis näeme.” Kuus-
maa sätib end lahkuma. “Sa ikka 
tuled ju?” 

See vist ei olnudki iroo-

Meil kõigil on olnud omad 
unistused. Õnnelikud on need 
inimesed, kel on olnud julgust 
ja pealehakkamist, et ise olla 
oma õnne sepp. Teine äärmus 
on igavene „oleks“, kes kunagi 
ei ole rahul.

Ma tahaksin, et kõik minu 
klubi lapsed on need õnneli-
kud, kes julgevad unistada ja 
unistusi ka ellu viia. Tabasalu 
Noorteklubi märksõnadeks 
saab kindlasti olema hoolivus, 
ise tegemine, enesekindluse 
julgustamine, ettevõtlikkus ja 
erinevuste austamine.

Klubitööd alustasime lip-
sude maalimisega. Ikka sel-
leks, et teha endale just selline 
meelepärane lips, mida ette 
pannes selg sirgemaks sirgub. 
Sai käidud ka Nõmme Loo-
dusmajas elavnurgaga tutvu-
mas. Looma koju võttes pea-
vad lapsed teadma, et nad 
võtavad kohustuse mitmeks 
aastaks. Tuleb kõik plussid ja 
miinused hoolikalt läbi kaa-
luda.

Tu l e v i k u p l a a n i d e s t . 
Novembris teeme hubases 
kohvikus Rohujuur lapse-

vanema õhtu, kus peaorga-
nisaatoriteks on lapsed. Ees-
märgiks on kord kvartalis 
ellu kutsuda nn salongiõh-
tuid, kus iga laps saab valida 
omale jõukohaseid üles-
andeid. Õhtu naelaks saab 
olema laste poolt läbi viidud 
kontsert, kus esinetakse kas 
üksi või koos vanemaga kla-
veril, kitarril kui ka muu-
del pillidel. Kindlasti mõt-
leme koos lastega veel hulga 
põnevaid mänge, mida nad 
tahavad oma vanematele näi-
data-tutvustada. Kohvikust 

ostetud söökide-jookide tulu 
läheb seekord heategevuseks 
Mia Jõulumaale.

Detsembris valmistame 
vahvaid jõulukaunistusi ning 
võtame osa Tabasalu Lionsite 
jõulaadast, kus soovijatel on 
võimalik kätt proovida kaup-
leja rollis. 

Julge hundi rind on rasvane, 
astuge aga ligi! Või kirjutage: 
kadi.sumberg@ee.g4s.com. 
Või vaadake: www.g4sklubi.
ee. Tabasalu noorteklubi on 
avatud kõigile lastele. 

Kadi Sumberg

hantlid, higi  
ja Krabbendam
Janno Juhkov käis omal nahal proovimas, kuidas maitseb G4S Korvpalli 
Meistriliiga ühe tippklubi BC Kalev/Cramo igapäevane treening.

Miks just seitse?
“Aivar, ütle, mis num-

ber see seitse on?” Aivar 
Kuusmaa vaatab mind 
arusaamatu pilguga.

“No seitse minutit 
ratast. Miks mitte viis 
või kümme?” Kuus-
maa vaatab ikka sama 
pilguga, ainult parem 
käsi on rinnalt põske 

hoidma tõusnud ja 
ma jätkan oma mono-
loogi: ”No mul on 

naabrimees, kes oma 
autoraadios ja telekas sätib 
helitugevuse alati 5, 10, 15 
või 20 peale. Mitte iialgi 16 
või 21, sest need ei ole pii-
savalt ümmargused. No 
ja nüüd siin kirjas seitse 
minutit ratast ning 4 korda 
kangi. See ju ei kõla mitte 
kuidagi.”

“Noh,” alustab Aivar, 
“lihtsalt soojenduseks on 
mul plaanitud 20 minutit 
ja siis saavad kõik võrd-
selt igal masinal teha. 
Muidu mõni mees istub 
kogu soojenduse ainult 
ratta seljas.”

Ma olen pettunud. Ma 
arvasin siit miskit pike-
mat selgitust täpselt väl-
jatöötatud tippsportlaste 
treeningkavade kohta, 
kus aastatepikkuse uuri-
mistööga on selgitatud 
välja, et seitse minutit on 
see kõige optimaalsem 
soojenduse kestus. No 
midagi sellist. Igal juhul 
mitte sellist maavillaselt 
pragmaatilist põhjendust.

likult ei ole mulle seda elutar-
kust vaja. Tean ise väga hästi, et 
homme saan trepist alla ainult 
tagurpidi ja öö tuleb magada 
kõhuli. 

Kalevi vana - ajudega
“Ah, mis sellest. Seleta mulle 

parem selle iidse “Kalevi vana” 
fenomen lahti.” Aastakümneid 
tervet Euroopat paar korda 
mängu jooksul lollitanud kom-
binatsioon on üks Eesti korv-
palli firmamärke. Igal eestlasel 
on see peas, kõik vastased tea-
vad, aga lahti ei haruta. Aivar 
joonistab ja näitab. Mina noo-
gutan ja kiidan. 

“Aga see kombinatsioon toi-
mib ainult siis, kui siin,” markeri 

tume ots maandub korvpalli-
platsi kujutisega tahvli keskele, 
“seisab eestlane. Tõsijutt. Siin 
on ajusid tarvis.”

“Selge,” vastan selges eesti 
keeles. “Ma lähen panen ketsid 
jalga.”

Mul lastakse ainult mõned 
minutid niisama palli visata 
kui neli treenerit, lisandunud 
on Martin Müürsepp, asjaga 
pihta hakkavad. Sööt, jook-
suga teise äärde, põrgatusega 
sisse ja vise korvile ja nii küm-
mekond minutit. Umbes nõnda 
ma arvasingi üht õiget  korvpal-
litreeningut käivat. Hiljem saan 
ma eneselt teada, et see oli ka 
ainus osa, mis mulle selles tree-

ningpäevas meeldis. Edasi on 
aga ainult üks stepperil hüppa-
mine  ja karglemine paremalt 
vasemale ja jooks ühest saali 
otsast teise. Nagu mul muud 
teha ei oleks, kui 10-15 aastat 
noorematega võidu kihutada. 

Korra on mu vanusest kasu 
kah: treeningu lõppedes aetakse 
meid vanuselisse järjekorda, 
ning see, kes kaks vabaviset 
järjest sisse viskab, saab kotile. 
Ma olen esimene õnnelik, kes 
õhtule saab. Ja teist korda kuue 
tunni jooksul vedel kui sült.

Ma arvan, et järgmise ühist-
reeningu teen triatleetidega. See 
peaks kergem olema. 

Janno Juhkov

noorteKLUBI

Tabasalu klubi alustas Never tell me the sky is the limit when 
there are footprints on the Moon.  

nia. “Nojah. Ma tulen 
varem kohale, vaatan 
pikki kah.”

Paar tundi hiljem, kui 
ma Kalevi Spordihalli 
parklas istun, õnnit-
leb Salme Vikerraadios 
oma kauaaegset sõb-
rannat Tarmo Pihlapi 
ja “Valgete roosidega.” 
Mõned asjad siin maa-
ilmas ei muutu vist iial. 
Autos on mõnusalt soe ja 
uni tikub peale. Ma tund-
sin juba ennist, paar tundi 
tagasi kangiga punni-
des, et tagumik on üle-
liia prink. Nüüd pärast 
lõunasööki lisandus 
sellele veel liialt täis 
kõht. Ranne valutab, 
põlv kogub enesesse 
vett ja leib läheb vaikselt 
omasoodu luusse. Isegi istuda 
ei ole hea. Saalitreeninguni on 
mõni tund aega. Jalutan ram-
mestuse peletamiseks Stock-
manni. 

Pikad on oma treeninguga 
poole peale jõudnud, kui Kalevi 
Spordihallist sisse astun. Aivar 
vist ootas mind, sest enne, kui 

koti maha panen, on ta 
platsis: ”Noh, kuidas 

on?”
“Mis asi?” Ma 

tean küll mis asi, aga 
ikkagi küsisin. Retoo-
riliselt. Et mehem 
välja näha ja mehed 
ei kurda. Hommikuse 

treeningu eel lendu lastud lau-
sed hoiavad mu hala tagasi.  

“Kann on hell. Muud ei olegi,” 
võtsin pisut valu omaks.

“Muu tuleb homme.” Tege-
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Laste lemmik – vöölane Nöpsik.

Janno ja Kalev/Cramo treener Martin Müürsepp.

Kolmveerand tunni pärast 
olen vedel nagu sült
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ElUST enesest

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb turvatöötaja Margus Tepner “Kord olid niidud rohelust täis” Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks Pilvi Rahnu, kes saab auhinnaks G4Si 
logoga saunalina. Uue ristsõna lahendus, pildil oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 1. jaanuaruni 2011 e-posti aadressile julia.garanza@ee.g4s.com või postiga 
Tammsaare tee 25, 11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

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

Sinu eest valvel
Mõned aastad tagasi tuli 

juhtimiskeskusesse eriskum-
maline kõne. Helistaja ei rää-
kinud midagi, kuid oli selgelt 
kuulda järgmist: „Ära tee hai-
get, miks sa niimoodi teed, 
ma pole ju sulle midagi paha 
teinud. Ma palun sind, ära tee 
nii, mul on valus. Palun jäta 
mind rahule. Ma palun, ära 
enam tee, ma ei tee ju sulle 
halba.“ 

Kõne jätkus erinevate pal-
vete ja kaebamistega. Ope-
raator kahtlustas, et helistaja 
on hädas ning ei saa ise prob-
leemist rääkida. Hoides kõnet 
aktiivsena, hakati uurima, kes 
ja kust võib helistada. Võr-
reldi võimalikke numbreid 
ja kuna see tulemust ei and-
nud, informeeriti politseid. Ka 
politseil ei õnnestunud tuvas-
tada helistaja asukohta. 

Lõpuks, vanadest and-
mebaasidest, leidsime helis-
taja numbri ja saime aadressi 
teada. Tegemist oli lepingu-
lise kliendiga. Koheselt saa-
deti kliendi aadressile ekipaaž 
koos politseiga. Kohapeal sel-
gus, et helistajaks oli vanem 
proua, kes parajasti mängis 
oma koeraga. Telefoni hoi-
dis naisterahva käekotis ning 
kui mänguhoos koer hüppas 
kotile – helistas proua telefon 
kiirvalikuna otse turvafirma 
keskusesse. Proua ei varjanud 
oma üllatust, nähes oma ukse 
taga politseinikke ja turva-
töötajaid. 

Peagi on algamas aasta 2011. G4SPress vaatas tähti ja pani kokku turvatöötaja horoskoobi.

Arva, kes on mees 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. 
Lehe eelmises numbris ilmunud fotol oli turvajuht Ago Nodapera kümmekond aas-
tat tagasi Sularahakeskuse töötajana. Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel G4Si 
logoga meene võitjaks Toomas Johanson.
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G4SPressi toimetus ootab aadressil 
julia.garanza@ee.g4s.com 
tähelepanekuid kontserni töötajate 
kohta, kes sarnanevad mõne kuulsa 
inimesega. 
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Veiko Vaher 
Riskikuller

Jason Statham
Sularahaboss

nagu KaKS tilka vett

fotoNOSTalGIa

Veevalaja  
Võib juhtuda, et mitte midagi ei 
juhtugi, sest kuu on veel noor. 
Kuna Pluuto, Nipi ja Tige kala on 
omavahel tugevas opositsioo-
nis, siis hoia jooksvatel asjadel 
silm peal, muidu on aasta lõpuks 
vesi ahjus. Ära lase teistel enda 
paraadi liialt juhatada. 

Kalad
Merkuuri kvadratuur Tunguusi 
meteoriidiga kingib sulle saa-
buval aastal veidi õnne. Löö see 
kohe laiaks. Suhetes katsu pük-
sid jalga jätta. Enda jalga.

Jäär
Madalrõhuala ajel pakutakse 
sulle uut haltuurat. Kohe ei 
maksa sõrgu vastu ajada. Samas 
tasub kaaluda oma äri püsti 
panemist. Armastuses on korv 
korvi otsa.

Sõnn
Entusiasmi on, aga asjad ei suju. 
Pudelist ei maksa abi otsida. 
Kodus kipuvad suusad risti 
minema. Hea õnne korral võima-
lus haljale oksale jõuda.

Kaksikud
Aasta alguses on oht teha üks pikk 
miinus. Suvi tuleb tasuv aga kulu-
kas. Sügisel seevastu on lootust 
ots otsaga kokku saada. Pere-elu 
jätab soovida. Nagu nainegi.

Vähk
Rahadega on hästi. Tuleb peale 
rohkem, kui põletada jõuad. Vas-
tassugupoolega väga vaheldus-
rikas. Aasta märksõnaks on mõõ-
dukus. Üldiselt aga ei tea, kuhu 
kivi alla peitu pugeda.

Lõvi
Kohe jaanuaris on oht sulg sappa 

saada. Tinunn (õlu) tuleb üldse 
ära unustada, muidu oled hul-
lemas seisus kui kunagi varem. 
Naine leiab uue jope ja pank 
tuleb maja kallale.

Neitsi
Hoia kõigest eemale. Tuleb lõpuks 
tööle hakata. Seanaha vedamine 
kodustel põhjustel ei ole ka teisele 
poolele märkamatuks jäänud. Oht 
jääda üksi lõhkise küna ette.

Kaalud
Tangensiaalne ühendus annab 
lootust, et kui saad kohe asja-
dele küüned taha, tuleb aasta 
väga roosiline. Vastasel korral 
oled oma muredega üksi. Suhe-
tes sama. Turgu peaks olema.

Skorpion
Saabuval aastal saab tibusid 
lugeda juba kevadel. Suvel aga 
tuleb pähkel, mida alles annab 
katki hammustada. Seetõttu ka 
sügis väga vesine.

Ambur
Sama nagu kõik varasemad aas-
tad. Ela ema juures edasi ja kas-
vata kõhtu. Kosilasi käib, aga ära 
hinda alla lase, vastasel juhul 
kolid ühest antiigist teise. 

Kaljukits
Elumerel on nagu istuks kaevul, 
kuniks maksuamet teeb puhta 
töö ja oled lageda taeva all. 
õnneks on aasta lõpus soodsad 
tuuled ja saad uue hüti. Naine 
teeb sarved. Võib ka juhtuda, et 
teed ise.

Mäger
Majanduslikult normaalne, king 
ei pigista ja kõri kallale ka ei 
tulda. Tööl pitsitavad, aga mah-
lad jäävad sisse. Kodus on saa-
gimist, aga õnneks pole see oks, 
millel istutakse.


