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TUrvagaranTII koduvalvE kliEntidElE
1. veebruaril tuleme välja 
suure ning põhimõttelise 
tooteuuendusega – kõi-
gile g4S koduvalve täis- 
ja kombineeritud teenu-
se eraklientidele hakkab 
kehtima turvagarantii, 
mis tähendab seda, et kui 
g4Si teenus pole kliendi 
kahjude ärahoidmiseks 
piisav, siis kompenseeri-
me tekkinud kahju.

turvafirma ikkagi vastutab 
ja mille eest mitte. Nüüd 
need küsimused kaovad.

•	 Järjest	 enam	 tuleb	 tu-
rule tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad kodus toi-
muval silma peal hoi-
da. Olgu selleks GSM-
valve põhised süsteemid 
või	nutiTVga	kaasas	käi-
vad kodu juhtimise süs-
teemid. Võrreldes nende 
lahendustega, mis anna-
vad hea ülevaate kodus 
toimuva kohta, loob ko-
duvalvegarantii reaalse 
turvatunde, tagades kiire 
reageerimise ning kui va-
ja ka abi.  

tarmo Pärjala

garantii muudab koduvalve 
väärtuse selgemaks ja toob 
esile g4Si eelised

•	 Kindel	 eristumine	 tu-
rul – ükski teine turva-
ettevõte midagi sellist ei  
paku. 

•	 Koduvalve	 teenuse	 väär-
tus saab veelgi selgemaks. 
Klient	 teab,	 et	 kui	 kasu-
tab meie valveteenust, 
võib ta kindel olla oma 
vara	säilimises.	

•	 Lepingujärgse	 vastutuse	
piir saab selgemaks. Vara-
semad	uuringud	on	näida-
nud, et kohati tekib klien-
tidel küsimusi, mille eest 

sub garantiiaval-
dus	 täita	 ning	
kõik kahjud saavad korva-
tud. Hoonele või korteri si-
seviimistlusele tekitatud kah-
justuste parandamisekulud 
hüvitatakse nende taastamis-
väärtuses.	 Koduvara	 kahju	
hüvitatakse	 vara	 samaväär-
sena	taassoetamise	väärtuses.

Täpsemate	 tingimustega	 saab	
igaüks tutvuda G4Si kodule-
hel. 1. veebruaril algab ka ko-
duvalvegarantii teavituskam-
paania	meedias.	Kõiki	kliente	
teavitame uuest võimalusest 
e-posti, kirja ja e-teeninduse 
kaudu personaalselt.

Garantiitingimuste rakendu-
mise esimeseks eelduseks on 
häiresignaali	jõudmine	juhti-
miskeskusesse ja vargusjuh-
tumi fikseerimine patrulleki-
paaži poolt. Teiseks eelduseks 
on avalduse esitamine polit-
seisse.	 Lisaks	 tuleb	 esitada	
kahjuavaldus	 ka	 G4Sile.	 Ko-
duvalve garantii raames teh-
tavate hüvitiste ülempiir on 
4000 eurot. Varasem vargus-
te	statistika	näitab,	et	keskmi-
ne vargusega tekitatud kahju 
meie objektidel on garantii 
ülempiirist	mitu	 korda	 väik-
sem, piirdudes tihtipeale uk-
se või akna lõhkumisega. 

Koduvalvegarantiil	 puu-
dub ka omavastutus, mis 
tähendab,	 et	 isegi	 siis,	 kui	
tekitatud	 kahju	 on	 väike,	 ta-

Tootearenduse mõte on lisa-
da juurde koduvalve teenuse 
väärtusele	 selgust,	mis	 peaks	
aitama uutel klientidel otsus-
tada koduvalve tellimise ka-
suks. Uuringutest teame, et 
muude põhjuste kõrval on 
17% perede puhul koduvalve 
mitte	 tellimise	 ettekäändeks	
see, et ei usuta koduvalve toi-
mimisse.	„Pätt	on	ammu	läi-
nud, kui turvamehed kohale 
jõuavad“ on see müüt, mida 
turvagarantiiga murda soo-
vime.	 Kui	 tavapäraselt	 on	
turunduskampaaniate pu-
hul fookuses uued, just liitu-
vad kliendid, siis garantiiga 
seotud tooteuuendus laieneb 
kõigile klientidele. Nii nei-
le, kes on meie teenust tarbi-
nud juba aastakümneid, kui 
ka neile, kes alles avastavad 
koduvalve võimalusi. Müügi-
divisjoni	 direktor	 Jaan	 Nap-
pus leiab, et garantii luba-
dus muudab müügiprotsessi 
lihtsamaks ja teenuse kliendi 
jaoks	 läbipaistvaks.	 „Konk-
reetseid ja selgeid lubadusi 
on kergem anda ja kliendil on 
neist	lähtuvalt	ka	lihtsam	tee-
nuse vajalikkuse üle otsusta-
da ning teenusepakkujat vali-
da.	Loodame,	et	turvagarantii	
paneb koduvalve peale mõt-
lema ka need koduomani-
kud, kes seni olid koduvalve 
osas kõhkleval seisukohal,“ 
sõnab	Nappus.	„Loodame,	et	
koduvalve müük kahekordis-
tub,“ lisab ta.

Mida peaks teadma  
koduvalvegarantiist

Ainult valvesüsteemi kasu-
tades	 saab	 teenus	 hoida	 ära	
sissemurdmisi. Soovitame 
kindlasti kasutada valvesüs-
teemi ka siis, kui ollakse ko-
dus,	 näiteks	 öösel	 või	 aias	
askeldades. Selleks on val-
vesüsteemidel osalise val-
vestamise	 funktsioon.	 Hä-
daolukorrast teatamiseks on 
valvesüsteemidel ka paani-
kahäire	 edastamise	 võima-
lus. Sama oluline kui valve-
süsteemi kasutamine on selle 
regulaarne hooldus. Hoolda-
mata	 süsteem	 võib	 pärssida	
sissetungi kiiret avastamist 
ning	ka	see	välistab	garantii- 
tingimuste laienemise. 
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Priit Sarapuu
juhatuse esimees

Kokkuvõtvalt võib 2013. 
aasta kohta öelda, et 
suutsime teha vähe-
maga rohkem. Tööta-
jaskond kahanes, kuid 

ettevõtte käive kasvas. 

v 

arasemalt tehtud muutused tahtsid koha-
nemist	ja	kuigi	aeg	möödus	märkamatult,	
ei	jää	kindlasti	märkamatuks	eelmisel	aas-
tal tehtud ja alustatud teod.

AS	 G4S	 Eestis	 töötab	 2500	 inimest	 ja	
meil	on	umbes	10	korda	nii	palju	kliente.	Just	tööta-
jad ja kliendid ongi meie ettevõtte suurim vara. Selle 
vara hoidmiseks ja kasvatamiseks oleme palju pin-
gutanud.	Olukord	Eesti	tööjõuturul	meid	just	ei	soo-
si.	Üldistatud	 seis	on	 teada	 -	 töötajaid	 jääb	kiiresti	
vähemaks	ja	tööealine	elanikkond	vananeb.	

2013.	aastal	panustasime	 inimestesse	 rohkem	kui	
kunagi	varem.	Sümboolne	tähendus	on	kindlasti	vast-
valminud uuel peakontoril, mis ju ehitatudki meie 
inimestele	 ja	mille	uksed	alati	kõikidele	meie	 tööta-
jatele avatud. Palkade kasv sai teoks eelkõige seal, kus 
vajadus	suurim.	Võrreldes	2012.	aastaga	 tõusid	suu-
rel	 osal	 igapäevaselt	 klientidega	 suhtlevatel	 inimes-
tel,	 turvatöötajatel	 ja	 tehnikutel	 töötasud	 keskmiselt	
kuni 10%. Ometigi on eesliinil kümneid vakantseid 
tööposte	ja	head	teenindajad	on	meie	ettevõttesse	jät-
kuvalt oodatud. Selleks et inimesed sooviksid meie 
meeskonnaga	liituda	ja	G4Sis	töötada	panustame	ka	
2014.	 aastal	 palgakasvu.	 Samuti	muudame	 esma-	 ja	
täiendkoolituse	programme	kaasaegsemaks	ja	huvita-
vamaks. Plaanis on parandada vormiriietuse kvalitee-
ti	 ja	 koostöös	 klientidega	 olmetingimusi	 mehitatud	
valve	objektidel.	Kindlasti	jätkame	mitmete	tehnoloo-
giliste arendustega, mis aitavad hõlbustada nii patrul-
lide,	inkassaatorite	kui	ka	mehitatud	valve	tööd.	

Meie teise vara, klientide, arv kasvas ka mullu 
jõudsasti	-	ligi	1000	võrra.	See	on	kindlasti	väga	suu-
re	ja	tubli	töö	tulemus,	aga	ka	märk	usaldusest.	Värs-
kelt valminud TNS Emori poolt koostatud G4S klien-
dirahulolu uuringus on hinnangud meie teenindusele 
tuntavalt kasvanud kõikides kliendisegmentides. See 
omakorda annab tunnistust, et suurem keskendumi-
ne klienditeenindusele ja mitmete algselt üsna radi-
kaalsetena tundunud muudatuste elluviimine oli õi-
ge	valik	ja	rada,	mida	mööda	edasi	minna.	Ees	seisab	
G4S	Hea	Tava	juurutamine,	ambitsioonikad	väljakut-
sed müügis, iseteeninduskeskkonna ja soovitusindek-
si laialdasem kasutuselevõtt ja palju muud. 

Kokkuvõtvalt	võib	möödunud	aasta	kohta	veel	öel-
da,	et	suutsime	teha	vähemaga	rohkem.	Töötajaskond	
kahanes,	aga	ettevõtte	käive	kasvas.	Suur	osa	siin	oli	
taaskord turvatehnika paigalduse ja hoolduse kiirel 
tõusul.	Tubli	tulemuse	tegid	jälle	ka	tütarettevõtted	AS	
Alarmtec ja AS Ühisteenused. Sama efektiivset trendi 
peab	jätkama	ka	järgnevatel	aastatel.	2013.	aastal	tuli	
meil	ettevõtte	kasumi	eesmärgilt	lõivu	maksta	seoses	
palgakasvu jaoks ebapiisava hinnatõusuga ning oma 
osa	kulus	ka	uue	kontorihoone	valmimiseks.	Järgne-
vateks aastateks on meie suutlikkus klientidega kok-
ku	leppida	oluliselt	tõusnud.	Seda	eeskätt	tehnoloogia	
kasutuselevõtu suurenenud võimekuse arvelt. Video- 
ja mehitatud valve kombineeritud lahendused, e-pat-
rull.	 Kaasaegsed	 turvalahendused	 pakuvad	 kliendi-
le ühelt poolt uudset alternatiivi ning teisalt aitavad 
mõista meie poolt pakutava teenuse kvaliteeti.

Üks asi tahab veel ütlemist.
Eelmisel aastal võtsime aega ka pikemate sihtide 

seadmiseks.	 Igapäevaste	 juhtimisotsuste	 ja	 tegemiste	
kõrvale on tekkinud ka aastaid etteulatuv vaade. Nii 
oma	 igapäevatöös,	 kuid	 paljuski	 just	 strateegia	 pla-
neerimise	protsessi	käigus	tundsin	–	see	on	see	ette-
võte,	kus	tahan	töötada,	sest	see	on	see	meeskond,	kel-
lega	naudin	oma	tööd!	Aitäh	teile!		

juhivEERG Juhtide aRvaMuSEd

2013. aasta kujunes  
MõnuSalt   
  töiSEkS

L ahkunud aasta on meile ol-
nud	paras	pähkel	–	mitmed	
jõukatsumised suurtel rii-

gihangetel,	mõõduvõtmine	 töö-
jõuturul,	 hinna	 läbirääkimised	
uueks aastaks ja ettevõttesisesed 
struktuurimuudatused.

Kui	me	ka	mõnel	suurel	han-
kel	 oleme	 jäänud	 teiseks,	 siis	
võitjale osaks saanud lepingu-
tingimused ei ole olnud tihti kuigi soodsad, mistõttu laias laas-
tus ei ole põhjust ka suureks kahetsuseks. Pealegi oleme suutnud 
hoida	endale	parimaid	töötajaid	ning	see	lojaalsus	on	tööandjale	
parimaks tunnustuseks. 

2012.	 aastal	 oleme	 saanud	 endale	 nii	 uu-
si suuri kliente - Solarise kaubanduskeskus, 
Transiidikeskus, Alstom, Sokos Hotell Viru, 
Rakvere	 Lihakombinaat,	 Haridusministee-
rium,	kui	ka	süvendanud	koostööd	pikaaegse-
te	klientidega:	Tallinna	Lennujaam,	Eesti	Rah-
vusraamatukogu,	Rimi	Eesti,	ETK.	

Mis	 kõige	 olulisem:	 oleme	 tõstnud	 tööta-
sud	ligi	65%	meie	turvatöötajatest.	Kallineva	elu	
tingimustes,	meie	inimeste	toimetuleku	tagamiseks	jätkame	hin-
naläbirääkimisi	ka	edaspidi.	Samuti	panustame	jõuliselt	 teenu-
setaseme	 kvaliteedi	 trimmimisse,	 suurendades	 turvatöötajate,	
objektijuhtide ja turvajuhtide arenguvõimalusi - just selle tasan-

Priit valk 
turvatehnika-

 divisjoni direktor

2013.  aasta	 algas	 valvedivisjonile	 vä-
ga keerukast olukorrast: rii-
gis kehtestatud alampalk tõusis 

10% ning kahtlemata oli see suur ootamatus kõi-
gile	tööandjatele.	Tõus	oli	ülemäära	suur	ka	mei-
le. Samuti ei olnud turvaturg valmis sellest tingitud 
suuremaks	hinnatõusuks.	Seeläbi	tõusid	turvatee-
nuse	hinnad	oluliselt	vähem	kui	tööjõukulu	ehk	
turvatöötajate	töötasud.	Selle	olukorra	tõttu	lõpe-
tasime me ka mullu mitme kaubandusobjekti ja 
ühe hotelli mehitatud valve. Sealt saadud teenus-

villu õun
valvedivisjoni direktor 

tasu	ei	võimaldanud	neil	objektidel	jätkusuutlikult	väärilist	palka	maksta.	
See	aga	on	meile	tähtis.

Käesoleval	aastal	pöörame	enda	põhitähelepanu	teenuse	kvalitee-
dile.	See	tähendab	rohkem	töötajate	ja	nende	panuse	väärtustamist	
ning arendamist, professionaalset ja nõustavat kliendisuhet, teenuse 
ja	teenistuse	arendamist,	aga	ka	tõhusamat	järelvalvet.	Suurt	rõhku	
paneme	valveteenuste	 lahendamisele	–	 inimjõu	vähendamine	või	
võimekuse	täiendamine	tehnoloogiaga.

Jaanuarist	oleme	tõstnud	I	 ja	 II	 taseme	põhitasusid.	Patrulleki-
paažide	turvatöötaja	ametipost	on	nüüdsest	standardis	III	taseme-
le	vastav	töökoht.	Need	muudatused	on	vajalikud	ja	me	saame	neid	
lubada	 endale	 seetõttu,	 et	 turvateenuse	 tarbijad	 on	 täna	 oluliselt	
rohkem valmis hindasid kergitama. Palgatõusud puudutavad ena-
mikku	meie	turvatöötajatest.

g 4Si turvatehnika sektori maht on viima-
se	 kolme	 aastaga	 kasvanud	 märkimis-
väärsed	55%.	Selle	ajaga	on	turvatehnika	

maht kasvanud suuremaks nii sularahateenus-
test	 kui	 ka	 tehnilisest	 valvest,	 jäädes	 alla	 veel	
vaid	mehitatud	valvele.	Samal	ajal	meie	tööta-
jate	arv	suurenes	vaid	8%,	mis	tähendab,	et	ole-
me kasvanud targalt.

2013.	aastat	jääb	suurema	saavutustena		il-
mestama G4Si uue maja ehitus, mis suudeti 
teostada kõigi teiste projektide kõrvalt. Sa-
muti	sai	astutud	järjekordne	suur	samm	Mi-
lestone videovalveplatvormi- ja videovalveteenuse arenduses. 
Uueks	aastaks	on	ka	projektide	osas	juba	märkimisväärne	maht	
ette müüdud, mis annab olulist tulevikukindlust.

Kui	järgmisteks	aastateks	püstitatud	strateegilistest	eesmärki-
dest	rääkida,	siis	oleme	astumas	järgmisse	arengufaasi.	Arvesta-
des	ka	lähiaastateks	prognoositavat	Eesti	ehitusturu	kasvu	pidur-
dumist,	oleme	omale	seadnud	rohkem	kvalitatiivseid	eesmärke.		
Kindlustamaks	 oma	 liidripositsiooni,	 panustame	 lähiaastatel	
rohkem kvaliteedile, seda nii teeninduse kui ka juhtimise vallas. 

2013.	aastal	käivitatud	klientide	soovitusindeksi	pidev	jälgimi-
ne	annab	meie	tööle	väga	vajalikku	tagasisidet.	Et	paremini	tun-
netada	meie	töötajate	rahulolu	mõjutavaid	tegureid,	panustame	
rohkem	koolitusse	ning	vahetusse	dialoogi	kõigi	töötajatega.

Ene Raja 
Juhatuse liige ja
klienditeenindus- 
divisjoni direktor

2013. oli	 mitmete	 pöörangute-
ga, keeruline, kuid kind-
lasti	huvitav	 ja	märkimis-

väärne	arenguaasta.	Kaalukaimad	uuendused	
olid soovitusindeks, juhtimiskeskuse organi-
satsioon ning peale enam kui aastast etteval-
mistust sügisel avatud e-teenindus. Valveteh-
nikud	hakkasid	2013.	andma	vihjeid	kliendile	
huvipakkuvate lahenduste suhtes ning süve-
nes teadmine, et G4Si tehniline tugi on kliendi 
jaoks	oluline	ja	hästi	toimetav	meeskond.	Uue-
nenud	 juhtimiskeskuse	 sisuline	 töö	 ja	 väline	
külg uues majas on kindlasti, mille üle uhke olla. Hea meel on G4Si 
klientide	rahulolu	kasvust.	Kliendid	kinnitasid	TNS	Emor	uuringus,	
et	hind	on	küll	oluline,	kuid	tajutav	kvaliteedi	paremus	on	tähtsam.	

2014	on	meile	kvaliteediaasta,	mil	pöörame	tublisti	enam	tähele-
panu toimingutele, mis vormivad meie suhteoskust, teeninduskva-
liteeti	ja	tootekompetentsi.	Valmimas	on	G4S	Hea	Tava,	tuleb	häid	
koolitusi	ning	jõudsat	arengut	jätkavad	e-teenindus	ja	Veebits.	Tuli-
punktis	on	valeväljasõitude	märgatav	kahandamine	ja	jätkuvad	eri-
nevate protsesside parandused. Oleme kulutõhusamad, operatiivse-
mad ja paindlikumad. Turuga suhtlemisel avatud, ausad ja kiired.

artjom Sokolov
juhatuse liige

 ja tugiüksuste juht

K olm teemat, mis võtavad minu jaoks 
kokku	 möödunud	 aasta:	 (1)	 uue	 pea-
kontori	ehitus;	(2)	uus	personalidirektor;		

(3)	meie	teenuste	hinnad,	võrreldes	plaanitust	
kiirema	eesliini	töötajate	palgatõusuga.

Uue peakontori ehitus. Siin oli minu jaoks A 
ja O meie hea kolleeg Andres Pastarus, kelles 
võisin	101%	kindel	olla,	et	ükski	teema	ei	jää	hoo-
litsuseta.	Uut	peakontorit	on	sajad	meie	töötajad	
oodanud aastaid ja olles nüüdseks paar kuud sees 
olnud, on tunda, et kaasaegsed olmetingimused 
on positiivseks energiasüstiks meie kõigi jaoks.

Uus	 personalidirektor.	 Oleme	 Eesti	 üks	 suuremaid	 tööand-
jaid ja lisaks moodustab ettevõtte kogukulust personalikulu ligi 
60%. Seega on ülioluline, et personalivaldkond on kõrgel profes-
sionaalsel	tasemel	juhitud,	lühi-	ja	pikaajalsed	tööjõuvajadused	
kaetud	ning	töötajad	motiveeritud.	Oktoobris	saime	endale	just		
õige inimese, Irene Metsise, kes tõi kaasa nii pikaajalise persona-
lijuhtimise kogemuse teistest suurtest teenindusettevõtetest kui 
ka tugeva „suudame teha” suhtumise.

Kuna	täidan	ka	finantsdirektori	ametit,	siis	ei	saa	üle	ega	üm-
ber	minu	 jaoks	 vast	 ainsast	n-ö	miinusmärgiga	 teemast.	 2013.	
aasta	eelarvet	tehes	ei	osanud	me	arvestada	nii	järsu	riikliku	mii-
niumpalga tõusuga ja sellest tuleneva üldise survega palkade-
le.	Kuna	paljude	klientidega	olid	2013.	aasta	hinnad	lukus,	siis	
vaatamata meie paljude üksuste pingutusele teenusehindu aasta 
sees tõsta, ei piisanud neist pingutustest ning aasta peale kokku 
jäime	plaanitud	kasumi	eesmärkidest	siiski	maha.

Uuel	aastal	ootan	kolme	asja:	(1)	stabiilsust	majanduses,	mis	tä-
hendab	ka	kaudselt	 stabiilsust	meile	kõigile;	 (2)	veelgi	 tugevamat	
kvalitatiivset	eristumist	konkurentidest	ja	(3)	eelarve	täitmist,	sest	
selleks	ju	ettevõtteid	rajatakse,	et	ootuspärast	kasumit	teenida.	

T änaseks	olen	G4Sis	olnud	kaks	kuud	ja	
pean ütlema, et see aeg on olnud palju 
avastamisrõõmu pakkuv.

Personalijuhtimise valdkonnas on kindlasti 
2014.	aastal	oodata	muudatusi.	Esimene	ja	üks	
olulisemaid	 teemasid	on	 töötajate	pädevuse	 ja	
kompetentside	 arendamine.	 Tänu	 pädevatele	
töötajatele	on	võimalik	 tagada	kvaliteetset	 tee-
nust	ja	see	on	väärtus,	mille	järgi	meid	teenuse	
pakkujana hinnatakse. Eelkõige on meie fookus 
just sisekoolituse arendamisel. Seetõttu tugevda-
me	ka	oma	meeskonda	ja	loome	päris	uue	ametikoha	koolitusjuhi	näol.	

Teise	 olulise	 teemana	millele	 2014	 panustame	 on	 juhtimise	
arendamine.	Heast	 juhist	 sõltub	väga	palju.	 Sõltub	 see,	 kuidas	
töötaja	end	meeskonnas	tunneb,	mida	ettevõttest	arvab,	kas	ta	
jääb	meeskonnas	püsima.

Uue	hingamise	saab	ka	värbamise	valdkond,	sest	uute	töötajate	
leidmisel tuleb olla veelgi nutikam ja kiirem. Ootused on kõrged, 
me	 konkureerime	 tööjõuturul	 turva-	 ja	 teenindusettevõtetega	
võrdselt.	Edukale	värbamisele	on	oluliseks	eelduseks	aga	see,	et	et-
tevõtte	sees	on	asjad	korras	ja	töötajad	rahul,	siis	soovivad	inime-
sed	üha	rohkem	meile	ka	tööle	tulla	ja	siia	pikemalt	püsima	jääda.	

Kui	vaadata	olukorda	laiemalt	Eesti	kontekstis,	siis	palju	on	ära	te-
ha	turvatöötaja	maine	tõstmisel	ning	paljuski	algab	see	meist	endist-	
ehk	sellest,	kuidas	meie	siin	G4Sis	sellesse	töösse	suhtume.

irene Metsis 
personalidivisjoni direktor

S ularahadivisjoni	jaoks	oli	2013.	aasta	jätku-
va kasvu ja muutuste aasta. Meie poolt tee-
nindatavates sularahaautomaatides ringle-

va	raha	käive	kasvas	2012.	aastaga	võrreldes	222	
miljoni euro võrra. Muutuste osas on kõige olu-
lisem	see,	et	G4S	suurim	rahatöötlus	sai	endale	
uued	tööruumid.	Sularahadivisjonile	oli	tegemist	
väga	mahuka	 ja	 olulise	 projektiga,	mis	 teostati	
edukalt	 koostöös	 turvatehnikadivisjoniga.	 Selle	
tulemusena	 töötavad	paljud	meie	 töötajad	olu-
liselt	paremates	tingimustes	kui	eelneva	15	aasta	
jooksul.	Uus	rahatöötluskeskus	vastab	kõikidele	
tänapäeva	rangetele	nõuetele.

Peeter torim
sularahadivisjoni direktor

Teiseks oluliseks muutuseks oli kullerteenuse reorganiseerimine 
selliselt,	et	loobusime	vähekasumlikust	tavakulleri	teenusest	ja	jätka-
me kõrgemat turvalisust nõudva turvakulleri teenuse pakkumisega.

2014.	 aasta	 eesmärgiks	on	 töötada	 targalt	 ja	usaldusväärselt.	
See	tähendab,	et	me	kavatseme	kasutada	veelgi	rohkem	mood-
said	töövahendeid,	mis	tagavad	meie	töötajate	ning	meile	usal-
datud	raha	ja	muude	väärtuste	turvalisuse.

Samuti	on	väga	oluline	seada	pilk	kaugemale	kui	vaid	alanud	aas-
tale ning lisada teenustepaketti uusi teenuseid, mis tagavad meie 
tulu	 kasvu	 tulevikus.	Meile	 on	 täiendavaks	motivaatoriks	 panga-
kontorite sulgemine ja sularahavabaks muutmine ning pankade su-
larahateenuste hindade tõus.  

Jaan nappus 
müügidivisjoni direktor

K ui	2012	tagasivaates	sai	tõdetud,	et	and-
sime	kohati	mängujuhi	rolli	konkuren-
tidele,	 siis	möödunud	 aastal	 ette	 võe-

tud vigade parandus oli omaette meistriklass. 
Olime turuliidrile kohased eestvedajad mehi-
tatud ja tehnilise valve ning sularaheteenuste 
hinnatõusudel, lõime konkurente valusalt uue 
tootega	112,	võitsime	suuri	installatsioonipro-
jekte, tulime aktiivselt turule tuleohutustee-
nustega, suurendasime esmaabi müüki, ning 
võtsime ohjad tehnilise valve müügis kindlalt 
oma	kätte	tagasi.	Kokkuvõtvalt:	kaitsesime	tur-

kasvame TargaLT
gu	ja	säilitasime	kliente.	Suutsime	tegutseda	targemalt	ja	ületasime	
oluliselt	2012	efektiivsusnäitajaid.

Mida	oodata	aastalt	2014?	Kuigi	räägitakse	palju,	et	majandus	ei	
ole taastunud ning tulevik on pigem suurte riskidega seotud, on tee-
nuste	ja	toodete	osas	märgata	hindade	kasvu	ning	teiselt	poolt	tar-
bimisvalmiduse suurenemist. Soovin, et me ise oma hinnangutes 
ei piirduks mõistega „normaalne”.	Kiitkem	ennast	ja	teisi	iga	võidu	
eest,	ükskõik	kui	suur	või	väike	see	ka	ei	tundu.	Me	oleme	seda	väärt!
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müügiUUdISed

Irene MeTSIS: „väikesed asjad on  
tihtipeale need kõige olulisemad”
Hilissügisel g4S eesti personalidivisjoni juhina tööle asunud Irene Metsis on mõne 
kuuga suutnud ettevõttesse kiirelt sisse elada ja olulised tööd on juba käsile võe-
tud. Irene kabineti uks peamaja neljandal korrusel on alati avali, kommid kutsu-
valt laual. Kui juba keegi parasjagu pole temaga jutustamas.  

Irene, see ei ole Sul esime-
ne kord töötada võrdlemisi 
mehises ettevõttes. Millised 
nõuded see naisjuhile seab?
Olen tõepoolest sattunud ette-
võtetesse, mis on olnud suhte-
liselt mehised, alustades Eesti 
Energiast paarkümmend aas-
tat tagasi ja lõpetades ehitus-
firmaga Skanska. Minu arva-
tes on maskuliinses ettevõttes 
isegi lihtsam, sest mehed on 
üldjuhul praktilisemad, ratsio-
naalsemad ja otsekohesemad. 
Samas alati tuleb kasuks nai-
selik	intuitsioon,	vaist	 ja	mär-
kamise oskus, mis juhtimises 
ei	 ole	 mitte	 vähetähtis.	 Need	
kaks poolt tasakaalustavad 
hästi	teineteist.	Kõige	olulisem	
on	siiski	mõista	äri	toimimise	
põhimõtteid	 ja	 olla	 võrdväär-
ne	koostööpartner:	olla	konk-
reetne	 ja	 julge	 oma	 väljaütle-
mistes	 ning	 tunda	 seda	 tööd,	
mida sa teed. Ega keegi selle-
pärast	 armu	 anna,	 et	 naiste-
rahvas	maskuliinses	äris	oled.	

g4Si sattusid Sinu jaoks täp-
selt õigel ajal – vaid kuu ae-
ga hiljem teatas Skanska 
eesti turult lahkumisest...
Minu	 töökohtade	 vahetused	
ongi olnud puhtad juhused, 
aga need juhused on tekkinud 
siis, kui olen hakanud mõtle-
ma,	et	tahan	oma	tööelus	min-
git muutust ja arengut. And-
sin suvel Skanska juhtkonnale 
teada,	et	töötan	veel	kuni	2014.	
aasta kevadeni ning veel samal 
päeval	sain	kutse	kandideerida	
G4Si.	 Võib	 öelda	 ju,	 et	 puhas	
juhus, kuid siiski usun seda, et 
asjad hakkavad juhtuma just 
siis, kui sa selleks valmis oled. 
Peale esimest kohtumist G4S-

is oli mulle üsna selge, et siin 
ettevõttes tahaksin mina küll 
töötada	ja	õnneks	nii	ka	läks.

nii et see soovide sõnastami-
se asi ikkagi töötab?
Jah.	Seda	räägivad	nii	psühho-
loogid kui ka koolitajad, et ta-
sub	 oma	 soovid	 ja	 eesmärgid	
kirja panna. See klaarib enda 
mõtteid ja hakkad alateadlikult 
nende	 järgi	 tegutsema.	 Kõiki	
asju	siin	elus	ei	jõua	ja	kõige	jär-
gi ka ei tasu rapsida. Sõnasta-
mine aitab teha valikuid otsus-
tamaks,	 mis	 on	 tähtis,	 aidates	
nii	tööl	kui	eraelus.	Vaadates	tä-
na aastakümnete taguseid kirja 
pandud	soove	ja	eesmärke,	siis	
olen nendest enamuse saavuta-
nud, kuid palju unistusi on ka 
veel ees ootamas oma aega.

Oled töötanud mitmes vald-
konnas. Mis on selle vald-
konna suurim väljakutse?
Kõige	suurem	väljakutse	turva-
valdkonnas on palgatase, mil-
lega ma siiamaani nii teravalt 
kokku puutunud ei ole. Teistes 
sektorites pole olnud nii otsest 
seost pakutava teenuse hinna-
ga.	Kui	 ikka	 klient	 pole	 valmis	
rohkem	maksma,	on	meil	väga	
keeruline tasu tõsta. See on suur 
probleem, mille nimel tuleb 
veel kõvasti tegutseda, et olu-
kord leevenduks. Usun aga ise 
sellesse, et organisatsioon peab 
mõtlema	 ka	 muudele	 väärtus-
tele – oluline on see, kuidas me 
oma	inimestesse	suhtume,	väga	
tähtis	on	meeskonna	juhi	roll	ja	
loomulikult	töötingimused	ning	
töökorraldus.	 G4Sis	 ma	 tõesti	
näen,	 et	 pingutatakse	 tohutult	
selle nimel, et luua inimestele 
võimalused ja tingimused.

Lisaks personalidivisjoni juh-
timisele jõuad Sa esineda 
konverentsidel, koolitusi lä-
bi viia ja sõna võtta ka mee-
diaveergudel. Kuidas Sa seda 
kõike jõuad?
Mul on vist vedanud. Olen 
üks neist inimestest, kes saab 
öelda,	et	töö	on	natuke	ka	ho-
bi, ehkki sattusin personali-
juhtimisse pooljuhuslikult. 
Mulle	meeldib	väga,	kui	 saan	
teha erinevaid asju ja kui on 
keerukaid	olukordi.	Koolitada	
on	hästi	 tore,	eriti	kui	on	ko-
gemust, mida teistega jagada. 
Lisaks	 arendab	 koolitamine	
ennast. Diskussioonid osale-
jatega aitavad kogemusi vahe-
tada ning pakuvad parimaid 
praktikaid. Samuti meeldib 
mulle kirjutada – tahan, et ka 
teised oleksid oluliste teema-
dega kursis. 

... ja alustasid millisest ametist?
Olen oma esimese erialaha-
riduse	 saanud	 väga	 ammu	
nahatoodete tehnik-tehno-
loogina. Oskan teha saapaid 
ja	 kingi.	 Pärast	 kooli	 lõpeta-
mist	 läksin	noore	 tütarlapse-
na	vabrikusse	„Kommunaar“	
meistriks ja minu ülesanne 
oli tagada, et liini peal teeks 
vahetus	 vähemalt	 700	 paa-
ri jalanõusid. See oli suur ja 
hirmutav	väljakutse,	aga	sain	
hakkama – pidin saama, sest 
kolm aastat tuli seal kohus-
tuslikus	 korras	 töötada.	 Kui	
see	kolm	aastat	suunamist	lä-
bi sai, sattusin Eesti Energias-
se	personalitööle.

Said kõva kogemuse!
Jah,	 see	 andis	 üsna	 hea	 baa-
si. Tootmise pool on mul siia-

ni kuidagi hinge peal – selles 
valdkonnas pole ma persona-
lijuhina	 veel	 töötanud.	 Olen	
valinud	 töötamiseks	 erine-
vaid sektoreid üsna teadlikult, 
sest	igas	on	omad	eripärad.

Mis Sind innustab seda kõi-
ke tegema? Milline on parim 
tagasiside?
Parim tagasiside on, kui kuu-
led organisatsiooni seest 
töötajatelt,	 et	 midagi	 on	
nende	 jaoks	 paremaks	 läi-
nud. Need ei pea olema su-
gugi suured asjad, sest just 
väikesed	asjad	on	tihtipea-
le need kõige olulisemad. 
Need on  infokillud, mida 
ma kogun ettevõttest kok-
ku ja mille põhjal saan aru, 
et üks või teine asi toimis 
ja muutis midagi paremaks. 
Selline tagasiside innus-
tab.	 Loomulikult	 on	 ka	
minu enda tiim see, kes 
annab tohutult jõudu. 
Oleme	ühise	eesmärgi	
eest	väljas,	usaldame	
ja toetame üksteist. 
Ja	kui	tiim	on	rahul	
ja	näen,	et	neil	sil-
mad	 säravad,	
siis see in-
nustab	 vä-
ga. Üha 
t ä h t s a -
m a k s 
pean ka 
s e d a , 
et	 äri-
te ge v u s 
peab ole-
ma edukas. 

Kui	meie	äril	 läheb	hästi,	 siis	
saab meil kõigil minna veel 
paremini.	 Ka	 see	 innustab	
pingutama.

Kuidas lõõgastud, millega 
tegeled vabal ajal? Tean, et 
Sul on koerad.
Minu kõige suuremad hobid 
on tõesti mu kaks koera. Prae-
gu	 pühendan	 töö	 tõttu	 neile	
vähem	 aega	 ja	 vahel	 tunnen	
nende etteheitvat pilku selle-
pärast.	Ühega	nendest	käin	

ka kuulekuse võistlustel 
ja	 meil	 läheb	 päris	 häs-

ti. Hobile kulub palju 
aega, aga see on hea 

vaheldus ning aitab 
muudest asjadest 
välja	lülitada.	

Esme kassak

Turvatehnikadivisjon täien-
dab eesti mereseiresüsteemi 
vaatluskaameratega
Mullu detsembris sai teata-
vaks, et G4Si pakkumine Po-
litsei- ja Piirivalveameti poolt 
välja	 kuulutatud	 riigihankele	
„Mereseire vaatluskaamera-
te ostmine ja integreerimine 
mereseiresüsteemiga” on tun-
nistatud edukaks ning süstee-
mi hakkab ehitama G4S. Pea-
le meid said kutse riigihankes 
osalemiseks veel viis turvala-
hendusi pakkuvat ettevõtet.

Politsei- ja Piirivalveame-
ti mereseiresüsteem on Eesti 
välispiiride	valvamiseks	mõel-
dud seiresüsteem, millega ta-
gatakse	 kontroll	 ja	 järeleval-
ve turvaliseks laevaliikluseks 
Eesti sise- ja territoriaalme-
res. Mereseire radariposit-

•	 Riigi	Kinnisvara	valvetee-
nuste	hange	Lõuna	piirko-
nas	2014-2017	

•	 Maanteameti turvatee-
nuste	hange	2014-2016	

•	 Keila	 linna	patrullteenuse	
hange	2014	

Keilast	 on	 häid	 uudiseid	
veelgi.	 Seni	 järjekindlalt	
meie konkurendi teenuseid 
kasutanud	 Keila	 Tarbija-
te Ühistu on allkirjastanud 
lepingud mehitatud valve 
osutamiseks	 Rõõmu	 Kauba-
majas ning tehnilise valve 
osutamiseks	 ka	 teistes	 Kei-
la	TÜ	kauplustes.	 Järva	Tar-
bijate Ühistule osutame taas  
rahaveoteenust.  

artur aunapu
Julia Garanža

rustusest	 välikäimlateni.	 Hu-
vitavat	ja	vastutusrikkast	tööd	
tõotab	 võidetud	 Päästeameti	
riigihange, mis  on osa Eesti- 
Šveitsi	 koostööprogrammist	
tuleohutuse valdkonnas.  Sõl-
mitud leping hõlmab haigla-
te ja hooldekodude tuleohu-
tuskonsultantide koolitamist 
mitme kuu jooksul ja on oluli-
seks panuseks G4S-i poolt tu-
leohutuse tagamisel.

Samuti olime edukad mit-
mes riigihankes: 
•	 Kuusalu	 valla	 turvatee-

nuste	hange	2014-2016
•	 Patrullteenuse osutamine 

Saue	linnas	2014.	aastal	
•	 Maksu- ja Tolliameti teh-

nilise	 valve	 hange	 2014-
2016	

ra loomist, tehnilises mõttes 
saab see olema keerukas pro-
jekt,” lisab Priit Orasson. 

Müük tõusteel
Möödunud	aasta	ja	eriti	aasta	
lõpp oli kogu G4Si müügitii-
mile	väga	edukas.	Eesti	Ener-
gia  on taas usaldanud meile 
oma Tallinna objektide valve, 
poolteist	 aastat	 kestnud	 läbi-
rääkimised	Vesta	Terminaliga	
Muuga sadamas olid samuti 
edukad.	 Lõunakeskuse	 laie-
nemine	 Pärnusse	 andis	 tööd	
nii nõrkvoolusüsteemide pai-
galduses	kui	 ka	Pärnu	kesku-
se edasisel valvamisel, Alstom 
Estonia ehitusobjektile Narva 
külje	 all	pakume	 lisaks	 täien-
davatele mehitatud valve pos-
tidele ja patrullautole ka nn 
„infrateenuseid“ – elektriva-

sioonidele vaatluskaamerate 
paigutamine on teine etapp 
eelmise kümnendi keskel val-
minud seiresüsteemi aren-
damises, millega saavutatak-
se radarite tuvastatud aluste 
ning õnnetusjuhtumite iden-
tifitseerimine ja õigusrikku-
jate tuvastamine. Sisuliselt 
toimivad kaamerad radarite 
käepikendusena,	 mis	 võimal-
davad kontrollida merel toi-
muvat veelgi tõhusamalt ja 
täpsemalt.	 Kogu	 lahendus,	
mis põimib tervikuks eri pai-
gust ja eri parameetreid ar-
vestava info, peab valmis saa-
ma	 käesoleva	 aasta	 sügiseks.	
Projektlahenduste osakonna 
juhataja Priit Orassoni sõnul 
tegemist	 on	 igas	 mõttes	 vä-
ga vastutusrikka ja mahuka 
tööga.	 „Mõistmaks,	 kui	 kaa-

lukast	 ja	vastutusrikkast	tööst	
jutt	 käib,	 tõmbaksin	parallee-
le Viru Vangla turvasüstee-
mide	 ehitusega	 2007.	 aastal.	
Mereseire vaatluskaamerate 
seiresüsteemi integreerimine 
on kahtlemata viimaste aasta-
te turvaturul olnud hangetest 
üks mahukamaid. Turvateh-
nikadivisjoni jaoks aga on see 
tänavustest	projektidest	hetkel	
suurim,” selgitab Orasson. 

Lepingu	kohaselt	peab	vaat-
luskaamerate tarnija neid pai-
galdama, integreerima kasutu-
sel oleva mereseiresüsteemiga, 
häälestama	 seadmeid	 ning	
koolitama tellijatselle kasuta-
mise	osas.	„Süsteemi	täienda-
misel peame omavahel suhtle-
ma panema erinevate tarnijate 
lahendusi, samuti eeldab see 
osaliselt ka vastava tarkva-
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Ida piirkonna müügiosakon-
na juhataja Arvo Saaliste valis 
varjutamiseks tehnikuid. Ära-
märkimist	väärib	fakt,	et	kuna-
gi,	20	aastat	tagasi	alustas	Arvo	
oma	karjääri	G4Si	Ida	piirkon-
na ettevõttes justnimelt tehni-
kaosakonna spetsialistina. Tol-
lel ajal ei olund Ida ettevõttel 
häire-	 ja	 juhtimiskeskust,	 pat-
rullteenistust ning polnud ka 
ühtegi tehnilise valve objekti.

„Hooldustehnikute varjuta-
mine oli minu jaoks igati loo-
mulik otsus, sest kunagi tegin 
ise	 seda	 tööd	 ning	 tean	 vä-
ga	 hästi	 seda,	 kui	 olulist	 rol-
li	mängib	kliendi	usalduses	ja	

Värbamise-	 ja	 mehitamise	
osakonnajuhataja Indrek Sar-
jas	oli	esimesel	päeval	töövar-
juks	 Kristiine	 Prismas	 tur-
vatöötajana	 ja	 teisel	 päeval	
Nõmme patrullis. Indreku sõ-
nul on tal oma positsioonil es-
matähtis	 saada	 turvatööst	 õi-
ge pilt ning lisab selgituseks: 
„kuidas	ma	„müün“	töökohta,	
millest ise midagi ei tea.”

Millised olid muljed?
„Kristiines	 üllatas	 mind	 enim	
turvatöö	mitmekesisus,	sain	töö-
tada mitmel postil nii kaame-
rapuldis, kassaliinis, saalis kui 
ka laos – igav ei hakka. Samuti 
meeldivalt üllatas keskuse külas-
taja,	kes	 juhtis	 tähelepanu	kaht-

Klienditeenindusdirektor	 ja	
juhatuse liige Ene Raja varju-
tas juhtimiskeskuse operaato-
reid ja patrullekipaaži turva-
töötajad.

Miks just selline valik?
Minu jaoks on juhtimiskeskus 
kui G4Si süda: just siia koon-
dub	 väga	 palju	 klienditeenin-
duslikus mõttes olulist infot. Sa-
mal	põhimõttel	valisin	järgmise	
päeva	 varjutamiseks	 patrulli.	
Need	 kaks	 üksust	 teevad	 väga	
tihedat	 koostööd	 ning	 töövar-
juna tahtsin teada, kus on need 
kitsaskohad, mida mõjutades 
saame	tööd	tõhusamalt	teha.

Eelmisel	 töövarjupäeval	 (2012)	
juhtimiskeskuse	 tööd	 jälginud	
äriarenduse	juht	Andrus Jauk te-
gi	sel	korral	tehnik	Tiit	Kängsep-
pa varjutades pea tervele linnale 
tiiru peale. Eelmisel korral, kui 
kontor asus veel Tammsaare teel, 
täheldas	Andrus	 juhtimiskesku-
ses	ajale	jalgu	jäänud	olmetingi-
musi ning seetõttu pidas ta uue 
maja projekteerimisel lausa sü-
dameasjaks	seista	töötajate	pare-
mate	töötingimuste	loomise	eest.	

Mis jäi silma sel korral?
„Tehniku	 tööpäev	 algab	 kell	 8	
ning esimese asjana hakkas sil-

Staažikas töötaja on suur väärtus
Juhtimiskeskuses	 olles	 tajusin,	
et	selles	üksuses	on	väga	sõbra-
lik õhkkond: inimesed on posi-
tiivsed. Samuti sain enda jaoks 
taas	kinnitust,	et	 staažikas	 töö-
taja on ettevõtte A ja O. Prakti-
ka	 näitab,	 et	 kogenud	 töötajad	
panustavad rohkem kui otsesed 
töökohustused	neilt	seda	nõua-
vad.	 Toon	 ühe	 näite	 –	 patrulli	
varjutamisest.	 Olin	 töövarjuks	
Aleksei	Jakovlevile,	kes	kuuldes,	
et ühel suurel objektil on tule-
häire	ning	kohale	läheb	noorem	
ning mitte nii kogenud ameti-
vend, pakkus end abiks. Meil 
endil	 väljakutseid	 parasjagu	

polnud, seega sõitsime haiglas-
se, kus Aleksei asjatamisest oli 
tõesti palju kasu. Nagu muuseas 
tegi paari nupuvajutusega korda 
seadme, mille parandamiseks 
oleks klient ilmselt pidanud 
eraldi	 tehnikut	 välja	 kutsuma.	
Mul	on	hea	meel	öelda,	et	sellist	
„mul ei ole ükskõik”-suhtumist 
kogesin nii patrullis kui juhti-
miskeskuses.	Operaatorite	tööst	
rääkides:	on	imetlusväärne,	kui	
kiiresti ja osavalt nad navigee-
rivad eri programmide vahel. 
Olles	 jälginud	 operaator	 Janne	
Tamme	tööd,	kes	assisteerib	ob-
jektidel olevaid tehnikuid, sain 
aru, miks temast nii palju head 

räägitakse.	 Abivalmis,	 sõbralik	
ja	väga	meeldiv	suhtleja.

Tähelepanekud ja järeldused
Mõlema	 üksuse	 töö	 on	 väga	
vastutusrikkas - iga eksimus 
maksab,	seega	tähelepanelikkus	
ja kogemused on otseses seo-
ses	meie	töö	kvaliteediga.	Leian,	
et	 uute	 töötajate	 koolitusprog-
ramm peab olema mahukam 
ning sisseelamisperiood pikem. 
Teine	töövarjupäeva	mõtetera	–	
juhid peavad leidma aega ette-
võtte otsuste selgitamiseks: me 
kõik tuleme muutustega palju 
paremini kaasa kui mõistame 
nende põhjusi. 

lasele seltskonnale kaubariiulite 
vahel.	 Kuigi	 turvameeskond	 oli	
juba	märganud	ning	jälgis	neid,	
liigutas	 külastaja	 hoolivus	 ja	 tä-
helepanelikkus.	 Laos	 jälgitakse	
sissetulevat	 ja	väljaminevat	kau-
pa,	näiteks	seda,	et	 tarnijate	eu-
roalused	 ei	 läheks	 vahetusse.	
Kuigi	minu	jaoks	tundus	laos	toi-
muv kaootilise ja kontrollimatu-
na,	tuli	meie	tubli	töötaja	laos	va-
litseva juhtimisega toime nagu 
muuseas.	Kaubanduses	töötami-
ne on vastutusrikas, aga põnev. 
Samuti pead olema hea suhtleja 
– võidakse küsida pea kõike.

Patrulli varjutamisel sattus ra-
hulik vahetus, vaid üksikud int-
sidendid. Ma ei kujutanud ette, 
et	 turvatöötaja	 teeb	 reageerides	

häirele	 korraga	 nii	 mitut	 asja:	
suhtleb raadiosaatja teel juh-
timiskeskusega,	 jälgib	 teed	 ja	
ümbrust, vaatab objekti kaarti. 
Kohale	 jõudes	 peab	 kiirelt	 hin-
dama situatsiooni ning tegut-
sema.	Siinkohal	ei	 tohi	uisapäi-
sa liigseid riske võtta, vaid tuleb 
arvestada ka enda turvalisusega. 
Huvitav kogemus oli ka vahetuse 
algus	päevniku	juures:	kuulikin-
del vest lisas enesekindlust.“

Mida õppisid?
„Kahjuks	 ei	 väärtustata	 meie	
ühiskonnas	 turvatööd	 piisavalt,	
mille põhjus peitub vales etteku-
jutuses.	Turvatööga	mitte	kokku-
puutununa	oli	töövarjupäev	mi-
nu jaoks ideaalne võimalus saada 
töö	iseloomust	õige	pilt,	et	uued	
teadmised	 värbamises,	 mille	
üheks osaks on ühiskonna hari-
mine,	ära	kasutada.	See	andis	ka	
vahetu kogemuse ja võimaluse 
suhelda inimestega, kes kujun-
davad	igapäevaselt	ettevõtte	näo.	

ma,	et	kui	kiiremaid	väljakutseid	
kohe hommikul ei ole, siis saab 
võtta	teisi,	plaanilisi	töid	ette.	Nii	
on	 töö	 ühtlasemalt	 päeva	 pea-
le jaotatud ning kliendidki rahul. 
Me	käisimegi	töövarjupäeval	ühe	
kliendi	juures,	kes	meid	sel	päeval	
veel oodata ei osanud ja oli posi-
tiivselt	üllatunud.	Samuti	tähelda-
sin, et kui kliendile selgitada oma 
töö	sisu	täpsemalt,	siis	saab	klient	
aru, et vea põhjustanud seade tu-
leb	välja	vahetada.	Pea	igal	objek-
til  müüsime me midagi, oli sel-
leks siis uus aku või lisa andur. 
Probleeme tekitas kohati objek-
tide,	 eriti	 märgistamata	 ustega	

laohoonete üles leidmine. Meid 
aitab	kindlasti,	kui	väljakutse	käi-
gus oma kleepsud üle kontrolli-
me – teinekord on lihtsam koh-
ta	leida.	Töötingimuste	poolest	jäi	
silma, et kuna paljusid problee-
me saab lahendada telefoni teel 
kliendiga	 suheldes,	 siis	 on	 äär-
miselt vajalik mobiiltelefoni aku 
vastupidamine ja autos laadimise 
võimalus.	Kiiduväärt	oli	tehnilise	
klienditoe operaatorite ja tehniku 
koostöö.”

Kuidas suhtuti sellesse,  
et olite kahe mehega väljas?
„Kui	selgitasin,	miks	olen	kaasas,	
siis tekkis paljudel soov suhelda. 
Tavaliselt tehnikul suhtlemiseks 
mahti	 pole,	 töö	 on	 vaja	 ära	 te-
ha. Huvitav lugu juhtus jõulutu-
rul Raekoja platsil, kus klient oli 
erinevatel põhjustel pisut tusa-
ne, ent kui eraisikuna mõni aeg 

hiljem tema juurest küünalt ost-
ma	läksin,	mäletas	ta	mind.	Isik-
likult	oli	huvitav	Viimsis	käia	ja	
ära	tunda	mõningaid	kaabeldus-
töid,	 mida	 ise	 paarkümmend	
aastat	 tagasi	 tegin.	 Siis	 läksin	
täielikult	rolli	sisse.”

Miks me seda teeme?
Põhjus	on	väga	lihtne	-	korraldame	seda	ettevõtmist	selleks,	
et	saada	aru,	mida	muuta	töökorralduses	ja	mis	on	töötajatele	
oluline.	Ja	nii	me	saadamegi	või	õigemini	juhid	ise	on	huvi-
tatud	tegema	kaasa	ühe	või	kaks		päeva	objektil	reaalselt	seda	
tööd,	mida	teevad	meie	eesliini	töötajad.	

Selle	aasta	töövarjupäeval	osales	kokku	28	juhti	ja	esimest	
korda	 	kogusime	kokku	ka	sisulise	 tagasiside	 tähelepaneku-
tega	töökorraldusest,	info	liikumisest,	töötingimustest,	moti-
vatsioonifaktoritest ja juhtimisest. 

Mis peamise tagasisidena kõlama jäi ja mida plaanitakse ette võtta?
Kõige	enam	teemasid	toodi	välja	töökorralduse	osas.	Vahel	on	
hea	n-ö	kõrvalt	vaadata,	kuidas	kehtestatud	töökorraldus	reaal-
suses toimib ja kas midagi on ehk vaja kaasajastada ja uuenda-
da. Neid kohti oli palju ja iga divisjon on asunud parendustege-
vusi ette võtma.  

Teise	 kriitilise	 kohana	 tuli	 välja	 koolitus	 -	 uute	 töötajate	
väljaõpetamine	 ja	koolitamine	üldisemalt.	Tihti	mainiti	ära,	
et	voolavus	on	suur	ja	kogemustega	töötajatel	tuleb	palju	pü-
hendada	aega	uute	koolitamisele.	Uue	töötaja	koolitused,	mi-
da	me	pakume,	on	liiga	lühikesed	ja	ei	anna	uuele	töötajale	
piisavalt	teadmist,	et	ta	saaks	oma	tööga	esimestel	kuudel	häs-
ti	hakkama.	Selles	osas	oleme	käivitanud	konkreetsed	tegevu-
sed koolitusprogrammide ülevaatamiseks ning koolitusmah-
tude suurendamiseks. 

Kolmas	koht,	mida	töövarjupäeval	osalenud	juhid	tähele	pa-
nid,	oli	info	edastamine.	Väga	paljudel	juhtudel	selgus,	et	ette-
võtte informatsioon ei  jõua inimesteni. Peamine põhjus on see, 
et	arvuti	taha	tihti	ei	jõuta	ja	paberkandjal	infot	on	vähe.		Nii	on	
ka selles osas meil vajalik mõelda, kuidas tagada vajaliku info 
jõudmine	kõikide	töötajateni.	Alates	sellest	aastast	hakkab	kom-
munikatsiooniosakond	nädala	uudiskirja	suurematele	objekti-
dele edastama ka trükiversioonis. Samuti vaadatakse üle objek-
tide	e-maili	listid,	kuna	selgus,	et	nädala	uudiskirja	soovitakse	
saada	eelkõige	tööalastele	meilidele.

Lisaks	 eelnimetatud	 teemadele	mainiti	mitmeid	 kordi	 ka	 	
pädevuse	ja	töötasude	seoseid.	Töötajatele	on	oluline,	et	kui	
oled	kogenum,	pädevam	ja	teed	oma	tööd	hästi,	siis	peaks	see	
ka	olema	vääriliselt	 hinnatud	 ja	 tasustatud.	 	 Selles	 osas	 töö	
käib	ja	loodame	need	seosed	pädevuse	ja	väärtustamise	vahel	
veel	selgemini	eristatavamaks	teha.	Parandamise	ruumi	nähti	
ka	olmetingimustes	-	töövahendid,	ruumid,	parkimismured,	
arvutisüsteemid.  

irene Metsis  
(varjutas Tallinna kesklinna patrulli ja Laagri Bauhofi turvameeskonda)
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suhtumises korralik tehnikute 
töö,“	selgitab	Saaliste.	

Arvo ei varja, et tema tehni-
kuks ümberkehastumine teki-
tas omajagu elevust ning, na-
gu hiljem selgus, ka kõlakaid. 
Pöördumisega	 turvatehnikadi-
visjoni kolleegide poole vormi 
saamiseks kaasnesid esimesed 
positiivsed emotsioonid. Edasi 
läks	veelgi	põnevamalt.	„Otsus-
tasin, et kui juba varjutada, siis 
autentselt ja maksimum kasu-
ga. Tuttavaid üllatunud kliente 
ei	 rutanud	 Arvo	 täpselt	 infor-
meerima,	 miks	 täidab	 ta	 täna	
tehniku ülesandeid. „Tahtsin 
teada, kui kiiresti jõuab see info 

järelepärimisena	 minuni	 linna	
peal ringiga tagasi.“ 

Töövarjupäeva	 jooksul	 käidi	
muuhulgas	 Kohtla-Järve	 Ahtme	
linnaosas asuvas õmblusvabrikus: 
„Ühte riket otsisime üsna pikalt, 
kontrollisime kõik andurid üle, 
kuid leituks ta sai. Pean ütlema, et 
võrreldes ajaga, kui ise tehnikuna 
töötasin,	on	tänased	töövahendid	
ja	varustus	palju	paremaks	läinud.	
Mäletan	aegu,	kus	tehnikud	käi-
sid	objektidel	oma	autoga.	Täna	
ei ole see enam mõeldav.“ „Minu 
jaoks	oli	töövarjupäev	meeldiv	ja	
kunagisi	oskusi	värskendav	koge-
mus.	Kui	tehniku	tunked	pintsa-
ku	vastu	ära	vahetasin,	istusin	au-

tosse ja sõitsin Narva, et arutada 
kliendiga mehitatud valve hinna-
tõusu,“ ütleb Arvo. 

ene raja: kogesin „mul ei ole ükskõik“-suhtumist

SeLgITUSTÖÖ aitab 
paremini müüa

Ida piirkonna tehnikud  
ja nende töövari arvo Saaliste

arvo Saaliste: üllatasin pikaajalisi kliente

Turvatöötajalt eeldatakse 
kõige teadmist
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ene raja juhtimiskeskuses

g4Si kliendisuhted on 
head, ületades era- ja ta-
vaäriklientide seas oluliselt 
euroopa äriteenuste kesk-
mist taset, selgub eesti 
juhtiva uuringufirma TnS 
emori poolt g4Si tellimu-
sel läbi viidud mahukast 
kliendirahulolu uuringust.
Kui	 soovitusindeksi	 abil	 jälgi-
me pidevalt klientide rahulolu 
neile osutatud teenustega, siis 
regulaarselt kord kahe aasta ta-
gant	 viime	 läbi	mahuka	 klien-
dirahulolu uuringu. Sel sügisel 
said uuringus osalemise kutse 
rohkem kui 18 000 klienti. Uu-
ringule vastamine võttis klienti-
del aega keskmiselt 16 minutit, 
sest küsimused puudutasid kõi-
ki teenuseid, mida klient tarbib. 

Viimase kahe aasta jooksul 
on kliendisuhted enamikus 
valdkondades veelgi tugevne-

nud ja klientide rahulolu G4Si 
teenustega kasvanud. 

Kõige	 selgem	 on	 kliendi-
suhete tugevnemine tehni-
lise	 valve	 äriklientide	 puhul.	
„Tõusnud on valveseadmete 
töökindlus,	 vähem	 on	 olnud	
tehnilistest põhjustest tingitud 
häireid,	 vähenenud	 on	 lahen-
damist vajavate probleemide 
arv	ja	paranenud	probleemikä-
sitluse kvaliteet,“ loetles suuri-
maid muutusi TNS Emori juh-
tekspert	Mari-Liis	Eensalu,	kes	
sel korral viis G4Si tellitud ra-
hulolu-uuringut	 läbi	 juba	 kol-
mandat korda.

Eensalu sõnul joonistub uu-
ringust	 veel	 välja,	 et	 G4S	 on	
andnud klientidele varasemast 
enam head nõu turvaproblee-
mide ennetamiseks ja muu-
tunud klientide silmis paind-
likumaks	 koostööpartneriks.	
Oma roll selles on ka elektroo-
nilisel uudiskirjal ja sotsiaal-
meedias jagataval teabel. 

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Eriti oli uuringus fookuses hin-
na ja kvaliteedi suhet puudu-

tav.	„Kevadine	hinnatõus	ei	ole	
kaasa toonud rahulolu langust, 
pigem	vastupidi	–	tänu	teenuse	
kvaliteedi paranemisele taju-
takse ka hinna-kvaliteedi suhet 
paremana,“ selgitas Eensalu. 
Veel selgus uuringust, et G4Si 
olulisteks tugevusteks tehnili-
se	 valve	 äriklientide	 silmis	 on	
nüüdisaegsete valveseadme-
te ja kõigi vajalike hooldus-
teenuste pakkumine ning as-
jatundlik meeskond – kliendi 
asjade eest hoolitsevad haldu-
rid, asjatundlikud tehnikud ja 
patrullmeeskonnad. „Neid tu-
gevusi tuleb hoida ja võib jul-
gelt esile tõsta,“ soovitab uu-
ringuekspert.

Ka	eraklientide	seas	tuli	uu-
ringust esile mitmeid positiiv-
seid tendentse – kõrgemalt 
hinnati	 valvetehnika	 töökind-
lust ja hoolduse korraldust, 
tehnikute	 täpsust	 ja	 asjatund-
likkust,	 probleemikäsitlust	 ja	
G4Si vastutuse selgust. Uut e-
teenindust hinnati vanast mu-
gavamaks. 

Suurärikliendid	 on	 kõige	
kõrgemate ootustega ja kõi-

ge nõudlikumad kliendid ning 
nende teenindamine tuleb hoi-
da	 jätkuvalt	 fookuses.	 Ka	 siin	
on	näha	positiivseid	trende	eel-
kõige hinnangutes telefonitee-
ninduse asjatundlikkusele ja 
valveseadmete hoolduse korral-
dusele,	kuid	tehnika	töökindlu-
se, tehnikute ja patrullide asja-
tundlikkuse	 osas	 jäävad	 nende	
hinnangud	veel	era-	 ja	 tavaäri-
klientidest tagasihoidlikumaks. 

Töötame rahulolu kasvu nimel
G4S on viimastel aastatel palju 
panustanud klienditeenindusse. 
Suurim samm selles vallas on 

g4S kliendisuhted on head

olnud eelmisel aastal ettevõtte-
siseselt „Aasta teo“ auhinnaga 
tunnustatud klienditeenindus-
reformi	 läbiviimine.	 Uuringu	
tulemused	näitavad,	et	tehtu	on	
taganud stabiilse edasimineku 
kliendirahulolu kasvus. 

Uuring	 tõi	 välja	 ka	 meie	
teenuste osutamise puhul 
klientide jaoks kõige kriitili-
semad kohad. Nende kitsas-
kohtadega tegeledes saame 
loodetavasti	ka	kahe	aasta	pä-
rast endiselt paranevast klien-
disuhtest teada anda.  

tarmo Pärjala

g 4Si tehnikute portretee-
rimine	 näib	 mulle	 lau-
sa omaette hobiks saa-

vat.	 Alles	 see	 oli,	 kui	 käisin	
varjuna	 taga	 ühel	 väga	 staa-
žikal tehnikul, et tema tege-
mistest	 ülevaadet	 saada.	 Juba	
mõni kuu hiljem avanes mul 
võimalus intervjueerida hoo-
pis üht noort hakkajat tehni-
kut,	 kes	 on	 G4Sis	 tööl	 olnud	
küll ainult üheksa kuud, kuid 
juba kolleegidele oma osavu-
sega	 silma	 jäänud.	 Saage	 tut-
tavaks	 –	 Veljo	 Jakovets,	 G4Si	
ärikliendi	hooldustehnik.

„Mis ma siis nii väga ikka…“
Pinnisin Veljot ühel reedesel 
hommikul G4Si uue peama-
ja	 kohvikus	ühel	 tema	 vähes-
test vabadest hetkedest. Veljo 
jäi	 kohe	 silma	 oma	 rahuliku	
ja natuke tagasihoidliku ole-
kuga. Alustuseks oli ta üpriski 
üllatunud, et tema kohta juba 
nii palju kiidusõnu liikvel on. 

„Mis	 ma	 nii	 väga	 ikka…,“	
kõlas tema tüüpiliselt eestlas-
lik	 kommentaar.	 Kuid	 laseme	
sedapuhku tegudel mehe eest 
rääkida.	Nimelt	haldab	Veljo	li-
saks muudele objektidele hool-
dusspetsialist Margus Salomiga 
kahasse kogu Solarise keskuse 
läbipääsu-,	 turva-	 ja	 valvesüs-
teemide nõrkvooluseadmes-
tikku.	Tundub	ju	päris	võimas,	
arvestades asjaolu, et tegu on 
keskusega,	 mida	 külastab	 päe-
vas	 ligi	 25	 000	 inimest.	 Tööga	
G4Sis on Veljo rahul ning kõige 
rohkem meeldib talle selle juu-
res võimalus oma tegevusi kül-
laltki iseseisvalt planeerida.

Kaks aastat Saksamaal
Aga Veljo on ka enne G4Si 
nii mõndagi huvitavat teinud. 
Näiteks	 töötas	 ta	vahetult	en-
ne meie ridadesse astumist 
kaks aastat Saksamaal Meyer 
Werfti laevatehases Papenbur-

veLJO JaKOveTS: teod räägivad enda eest

gis, paigaldades kruiisilaeva-
dele rõdusid. 

„See on sama firma, kes 
omal ajal meie Estoniagi ehi-
tas,“ kommenteeris Veljo.

„Üks kruiisilaev võib vabalt 
miljard	eurot	maksta,“	täiendas	
Veljo, rõhutamaks veel kord 
selle ettevõtte mastaapsust. 

Kõpitseb kodu  
turvalisemaks
Pärast	 Saksamaad	kolis	Veljo	
tagasi Eestisse, soetades en-
dale kohe ka omaette elamise. 
Praegu kulubki tal peaaegu 
kogu	 vaba	 aeg	 selle	 väljaehi-
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Indrek Sarjas

andrus Jauk ja Tiit Kängsepp

Ida piirkonna tehnikud  
ja nende töövari arvo Saaliste

tamisele, kuna korter oli ost-
mise hetkel viimistlemata. 
Elades oma kultuursuse poo-
lest	kuulsal	Telliskivi	 tänaval,	
peab Veljo seda pigem natuke 
kurikuulsaks.

„Kui	sisse	kolisin,	ei	möödu-
nud	 peaaegu	 päevagi,	 ilma	 et	
kellelgi	naabritest	oleks	ratas	ära	
varastatud,“ kommenteeris ta. 

Kamba	peale	vahetati	vanad	
standardsed	lukud	lõpuks	välja	
ning paigaldati strateegilistesse 
kohtadesse mulaažvideokaa-
merad, mispeale vargused lak-
kasid	–	vähemalt	nende	majas.	
Sellegipoolest kardab Veljo, et 

metatud	eriala	jäigi	tal	lõpeta-
mata.

„Masu tuli vahele ning oli 
vaja	 hoopis	 välismaale	 raha	
teenima minna,“ kõlab Veljo 
põhjendus.

Ja	midagi	vastu	öelda	pole-
gi, kuna otsus oli ju praktili-
se poole pealt igati õigustatud. 
Üldse paistab praktilisus ole-
vat üks Veljo iseloomuoma-
dustest. Praktiline, rahulik, 
usaldusväärne	ja	natuke	taga-
sihoidlik, eriti oma saavutuste 
osas – selline mees on Veljo.  

kristiina Makut

varaste	tööpiirkond	võis	lihtsalt	
paar maja eemale nihkuda, mis 
tähendab,	 et	 nii	 mõnigi	 piir-
konna ratas peab oma saatuse 
pärast	veel	muret	tundma.	

Positiivne on aga see, et 
Veljo korter hakkab lõpuks 
valmis	 saama,	mis	 tähendab,	
et	tal	jääb	nüüd	rohkem	aega	
oma hobidele, milleks on ter-
visesport ja IT. Nimelt on Vel-
jo osaliselt ka IT-mees, olles 
Tallinna Polütehnikumis tele-
kommunikatsiooni õppinud 
ning Tallinna Tehnikaülikoo-
lis arvutisüsteemide eriala 
maitsnud. Maitsnud, kuna ni-

Parimate töötajate tänuüritusel sai veljo aasta alustaja tiitli
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„Kõik	 on	 uus	 septembrikuus”,	
tiksus noore Põltsamaa mehe 
peas, kes 1994. aasta 1. sep-
tembril	kirjutas	alla	 töölepin-
gule turvafirmaga ESS. Uus 
polnud üksnes amet, vaid ka 
elukorraldus, liiklus ja tead-
mised. „Tulin Tallinna pare-
mat	elu	otsima:	enne	töötasin	
puidufirmas, kus palk oli kehv 
ja samas ka ülikooli mõtted 
keerlesid peas. Otsustasin, et 
proovin	 ajutiselt	 turvatöötaja	
ametit.” Esimeseks objektiks 
osutus Prantsusmaa saatkond 
ehk siis valvepost saatkonna 
ees seisnud kitsas putkas. „Sel-
leks,	et	peale	esimest	tööpäeva	
jõuda	Koplis	asunud	koju,	kü-
sisin mitu korda teed, sest Tal-
linna	 ei	 tundnud	ma	 üldse…	
Eks	 see	 oligi	 aeg,	 kus	 käisin	
ringi	 tõsine	 nägu	 peas,	 kuid	
hinges	 oli	 täiesti	 ära	 eksinud	
tunne,” meenutab oma esimesi 
tööpäevi	patrullteenistuse	ko-
genumaid mehi Urmas Mets-
ma.	(toim.: sõprade kõnepruu-
gis Metsakas).

Üsna kiiresti sai selgeks, et 
peamisteks saatkonna valvuri - 
putka	 külalisteks	 olid	 nägusa	
turvapoisi hinge himustanud 
Jehoova	 tunnistajad	 ning	 öi-
sed alkoholi otsivad pralleta-
jad.	Poole	aasta	möödudes	toi-
mus objekti vahetus ning enne 
patrulli	 tööle	 asumist	 jõudis	
Urmas	 töötada	 kuus	 kuud	
ka	 Välisministeeriumi	 turva-
meeskonnas.	 „Pikal	 tänaval	
panin end kandidaadina sei-
nal olevale registreerimispa-
berile	kirja,	käisin	katsetel	ära,	
tulemused olid head ning juba 
paari	 päeva	 möödudes	 pidin	
tulema patrulli: asendama su-
vepuhkusele minevaid mehi.” 

Paarimehest
Pärin	 Urmaselt,	 kas	 paarime-
hega	on	patrullis	parem	sõita?	
„Maakondades kindlasti. Va-
hemaad on pikemad, abi kau-

Urmas ei kasuta kaarti ega gPSi: 
„Milleks, kaart on mul peas. 
 Teekond sihtkohta rullub mul  
peas lahti ruumilise kaardina.“ 

ISeKaS MEtSakaS Masternaut aitab  
säästlikult sõita
Selle aasta alguses võetakse 
sularahaveo- ja patrullauto-
des kasutusele säästlikku sõitu 
planeerida aitav seade Master-
naut. Autosse paigaldatud sea-
de jälgib juhi sõidustiili, näiteks 
järske pidurdamisi ja kiirenda-
mist, ning annab märku, kui va-
litud sõidustiil ei ole soovitatav. 
Masternaudi kasutamise ees-
märgiks on ühelt poolt säästa 
autosid ja kütusekulusid kok-
ku hoida, teisalt olla ka ohu-
tum liikleja. Äriarendusosakon-
na juhataja Andrus Jaugi sõnul 
kogutakse raportid igakuiselt 
eraldi serverisse ja nende põh-
jal saab vajadusel jagada juh-
tidele soovitusi sõidustiili vali-
kul. Kui üht autot kasutab mitu 
inimest, siis tehakse aruanne-
tel vahet autentimise abil. En-
ne sõitma hakkamist tuvastab 
süsteem kasutaja. „Meil on ju-
ba selle aasta eesmärkides au-
tokulude vähendamine seoses 
Masternaudi kasutuselevõtmi-
sega. Autojuhte, kes järgivad 
seadme soovitusi hästi, plaani-
me tänu kulutuste vähenemi-
sele motiveerida.“ Üle pooltes 
autodest on Masternaut juba 
olemas, kuid nende kasutuse-
levõtt üle ettevõtte jääb aasta 
esimesse kvartalisse. Kõikide 
autojuhtide jaoks viiakse eel-
nevalt läbi koolitus, kuidas sea-
det kasutada ja sellelt saadud 
infot sõitmisel arvesse võtta.

Kas teadsid?
Rahvusvahelises ettevõttes 
töötamine seab ühelt poolt 
rangemaid reegleid, kuid teisalt 
loob ka võimalusi ning pöörab 
suuremat tähelepanu töötajate 
õiguste kaitsmisele. G4Si äriee-
tika põhimõtted sätestavad, 
millest lähtuda erinevate huvi-
gruppidega suhtlemisel, ning 
jagavad ka infot, kuhu töötaja 
saab pöörduda võimalike prob-
leemide korral kas siis kohalikul 
tasandil või globaalselt. Nii on 
näiteks G4Si töötajate jaoks sõl-
tumata tegutsemiskohast sisse 
seatud eraldi  keskkond Safe 
To Say. (Vajadusel saab teatada 
anonüümselt). Kogukondi toe-
tava poliitika heaks näiteks on 
aga Match-It! programm, mis 
toetab meie töötajate tegevust 
kohaliku kogukonna heaolu  
nimel. 

Kõikide kontserni koodek-
sitega ja pakutavate võima-
lustega saad tutvuda sise-
veebis: net.g4s.ee

g4S Match-It! toetab anu 
Lokke tegevust juhtkoerte 
treenimisel
Aasta lõpus saime hea uudi-
se osaliseks, et G4S Match-It! 
heategevusprogramm kiitis 
heaks meie esimese taotluse 
ning kahekordistab juba pa-
nustatud summa. Anu Lokke 
on õppinud Eesti Maaülikoo-
lis veterinaariat ja sel alal ka te-
gutsenud, kuid praegu töötab 
ta G4Sis ning loomadega te-
geleb töö kõrvalt, aidates tei-
si. Anu koolitab välja juhtkoeri 
nii vaegnägijate kui ka liikumis-
puudega inimeste jaoks.

G4S Match-It! program-
mis taotlesime raha MTÜ Abi-
koerte Keskuse jaoks, et toe-
tada uue koera treenimist ja 
sellega seotud kulutusi trans-
pordile, toidule ja tarvikutele.
Palju õnne, Anu!

gemal ning kahekesi tegutse-
da on kindlam. Mina isiklikult 
eelistan sõita üksi. Ise teen, ise 
ka vastutan.” Nagu hiljem sel-
gub, selle „ise” põhjuseks on 
üks õpetlik juhus, kus paari-
mehe eksimus tõi mõlema-
le	 käskkirja:	 „Jagasime	 ob-
jekti perimeetri pooleks ning 
kumbki kontrollis oma osa. 
Paarimees	polnud	piisavalt	tä-
helepanelik…	 Jäägu	 see	 tema	
südametunnistusele.” Veidike 
mõtleb ning lisab: „Hea paari-
mehega ei pea sõnu kulutama, 
kaks inimest toimivad kui üksi 
tervik. Mul on selliseid paari-
mehi mitmeid olnud, Hendrik 
Illison	näiteks.”

gPSist ja offroadist
Urmase esimeseks paarime-
heks	 oli	 Janec	 Mururand:	
„Küllap	 oli	 tal	 minuga	 vä-
ga raske: linn oli võõras ning 
sõitsin nagu oskasin, sest lin-
na ma toona ei tundnud ja 
tänavad	 ei	 jäänud	 meelde..."	
tunnistab	 Urmas.	 Täna,	 eri-
nevalt enamikust enda kol-
leegidest ei kasuta Urmas ei 
kaarti ega GPSi: „Milleks, 
kaart on mul peas”. Selgitu-
seks	 hämmastavale	 navigee-
rimisoskusele Tallinna liiklu-
ses ütleb ta, et oma roll nende 
tekkimises on offroadi harras-
tusel. „Teekond sihtkohta rul-
lub mul peas lahti ruumilise 
kaardina.” Offroadi võistlus-
tel, mis on Urmase suur kirg 

ja pingete maandaja, oleks il-
ma selle oskuseta kahtlemata 
raske.	„Kaardilugeja	on	võist-
lustel kõige olulisem tegela-
ne,” toonitab Metsma ning li-
sab, et ise on ta „kõige tegija” 
ehk siis oma võistkonna teh-
niline tugi. „Remondin au-
tot, hoolitsen varustuse eest, 

 

kui vaja loen kaarti.” Urmast 
kuulates ei ole kahtlustki: see 
mees elab võistlustele. Peeg-
liteni mudasse uppunud au-
to	 välja	 sikutamisest	 räägib	
nii, nagu mõni mees kohtu-
misest südamedaamiga. Ne-
li-viis korda aastas üle Eesti 
toimuvateks võistlusteks val-
mistutakse põhjalikult ette: 
kaasa võetakse auto remon-
diks	vajalikud	tööriistad	ning	
olulisemad varuosad, vajadu-
sel ka oma soojak. Võistlus 
kestab	 kolm	päeva	 ning	 val-
mis tuleb olla kõigeks, ka sel-
leks, et auto lendab sõna ot-
seses mõttes tükkideks. „Meil 
on erinevaid autosid olnud, 
ega nad sellise sõiduga kaua 
ei	kesta.”	Põltsamaa	Kodu-	ja	

Põllutöökooli	lõpetanud	Met-
sakale, kes rooli istus varem 
kui	 lubatud	 oleks	 (esimesed	
sõidud	 tegi	 8-aastaselt),	 on	
offroad	heaks	väljundiks	hoi-
da mehhaaniku oskused te-
ravad. „Maamees, kuidas siis 
teisiti?”	Metsades	 ja	 soomül-
gastes kõrvuni mudas mütta-
mine on Urmase sõnul parim 
puhkus.

Ühistu juhtimisest
Samasuguse kirega kirjeldab 
ta oma toimetamisi korteri-
ühistu	 esimehena.	 Ja-jaa:	 li-
saks	 tööle,	 perele,	 offroadi-
le,	Põltsamaa	 lähedal	elavate	

vanemate abistamisele ning 
kandideerimisele sealse val-
la volikogusse on Urmasel 
veel üks kirglik kohustus: 
ühistu juhtimine. „Sellel su-
vel saime maja soojustatud. 
Hoov	on	meil	väga	 ilus:	 su-
vel	 upub	 lilledesse,	 järgmi-
sena võtan parkimiskorral-
duse	 ette.”	Ka	ühistu	 juhina	
on	Metsaka	käekiri	„isekas”:	
„ise	 mõtlen	 välja	 ning	 ise	
leian	 vahendid”.	 	 Kuna-
gi kahjumis olnud ühistu 
on	 täna	heal	 järjel.	Kui	ma-
ja taotles raha uue fassaa-
di ja soojustuse tegemiseks 
ning	 Kredexi	 pakkumine	 ei	
kõlanud just soodsalt, leidis 
Urmas teise viisi, et plaani-
tu saaks ellu viidud. „Silmad 
tuleb lahti hoida ning uuri-
da kõiki võimalusi, niisama 
ei	kukku	midagi	sülle!”	Tub-
lilt toimiv ühistu on saanud 
Kristiine	 linnaosalt	 ja	 Tal-
linna linnalt mitmeid tun-
nustusi. „Olgem ausad, see 
on	närve	 kahjustav	 töö:	 ko-
gu	aeg	pead	jälgima,	et	kord	
oleks majas, sest kohati on 
inimesed	 ikka	 väga	 hoole-
tud.	Käi	 nagu	 kubjas	 piitsa-
ga ringi.” 

Metsaka	 elufilosoofia	 näeb	
ette,	et	kui	tahad	midagi	häs-
ti teha, siis tee parem ise ning 
kui midagi ette võtad, tee see 
lõpuni	 ära.	 „Mulle	 ei	 meeldi	
poolikuks	 jäetud	 asjad.	 Kui	
näed	 enda	 töö	 tulemusi,	 nad	
on	 käegakatsutavad	 ning	 si-
nu pingutustest on kasu ka 
teistele,	 on	 see	väga	hea	 tun-
ne.	Kõik	 peab	 olema	korras,”	
lisab ta.  

Julia Garanža

•	 Konfliktse	 olukorra	 lahendamisel	 jälgi	 hoolega	 ärpleja	 sõpru	 –	  
just nemad võivad rünnata esimesena. 

•	 Rünnakus	 lüüasaamise	 põhjuseks	 on	 enamasti	 turvatöötaja	 enda	  
valed töövõtted. 

•	 Sõnal	on	jõud:	erivahendid	jäta	viimaseks.

•	 Joobes	naine	on	tuhat	korda	hullem	kui	joobes	mees:	„piinlik	vaadata“.

•	 Pere	on	koht,	kuhu	tahad	alati	minna:	„peale	tööd	kohe	koju!“

•	 Ole	resoluutne	ja	järjepidev:	muidu	korda	ei	saa.

MeTSaKa taRkuSEd

19 patrulliteenistuse aasta 
jooksul on Urmasega juh-
tunud omajagu vahvaid 
lugusid. Mõni neist on se-
davõrd mahlakas, et ei 
kannata trükimustagi.
Lugu 1
Ühest	 Koplis	 asuvast	 baarist	
tuli	 alati	 iseäranis	 palju	 häi-
reid. Tõsi, enamik neist olid 
tingitud baari perenaise eba-
kindlast	 käest.	Mis	 seal	 sala-
ta, sageli oli lõbustusasutuse 
emand ise sedavõrd lõbusas 
meeleolus, et ei teinud ukselu-
kul ja sõrmistikul vahet. Pat-

rulli ilmumine baari uksele oli 
alati	ootamatu	ning	vale	välja-
kutse	 eest	 esitatavad	 väljasõi-
duaktid ei meeldinud daamile 
üldse.	Ühel	 järjekordsel	häirel	
võttis	naine	väljasõiduakti,	sil-
mitses	seda	viivu…	ning	pistis	
seejärel	nahka.

Lugu 2
Vanalinnas asuvast elamust tu-
li	 sissetungihäire.	 Kohale	 jõu-
des oli selge, et varas ei jõudnud 
põgeneda ning viibib korteris. 
Koos	 politseiga	 siseneti	 ela-
musse, kontrolliti toad üle ning 
siis pudenes magamistoa riide-
kapist	 värisev	 varas.	 Hirm	 va-
helejäämise	ees	tegi	oma	töö:	li-
saks	oma	margi	 täistegemisele,	
tegi	mees	täis	ka	püksid.

Patrullis juhtub  
ehk Elust enesest

Offroadi võistluste jaoks täiesti tavaline olukord: 
siidikäppadel pole siin midagi teha.
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K ui kohtume intervjuu 
eel õhtutulede pime-
duses puhkeruumis, 

lausun esimese asjana, et te-
mast	 on	 äärmiselt	 raske	 kir-
jutada, sest tunnen teda 10 

aastat ning ettevõt-
tesse tulekul oli just 
tema	 mulle	 mentoriks.	 Kuid	
põhjalikud ettevalmistused 
olid talle omaselt seljataga 
ning	 ta	 teadis	 täpselt,	 mida	

daGMaR PEdaJa: lahendus on alati olemas

JanEk vana – maadlejast suusaässaks
I deaaltingimustes oleks 

pidanud	 alljärgnev	 lu-
gu valmima suusarajal, 

sest loo kangelane on kirglik 
sportlane ja talviti just suusa-
mees.	Kirjutaja	õnneks	on	se-
ni talv lumeta olnud ja seega 
polnud hirmu, et pidanuks in-
tervjuud tehes suusarajal rin-
da pistma hakkama, pealegi 
väga	 ebavõrdsetel	 tasemetel	
olles. Poolteist tundi vestlust 
ühes	 Tartu	 Lõunakeskuses	
asuvas	kohvikus	möödus	len-
nult	–	sedavõrd	huvitav	oli!

Sport annab  hea enesetunde
Janek	 on	 pärit	 Põlvamaalt	 ja	
esimese spordialana harras-
tas üllatuseks hoopis maad-
lust.	 Janeki	 sõnul	 oli	 tema	
esimene spordiharrastus ka 
peres uus kogemus, kuna te-
ma vanemad ei olnud erilised 
spordiinimesed. Igatahes sai 
ta nooruses kõva vundamen-
di alla ja nüüd on hea keha 
jätkuvalt	 virge	 hoida	 sporti-
misega.	 Vahel	 on	 Janek	 sel-
lega ka üle pingutanud, kuid 
teatud vanusest prioriteete 
ümber seadnud. Enam ei ole 
niivõrd oluline teistele koha 
kättenäitamine,	vaid	eelkõige	
enda enesetunde ja võimete 
järgi	 tegemine.	Varasematest	
võistlustest	 rääkides	 tõdeb	
Janek,	 et	 üks	 on	 talle	 siiski	
tähtis	olnud	–	ta	ei	ole	ühtki	
võistlust	 katkestanud!	 Janek	
on, muide, kümme korda osa 
võtnud SEB Tartu Neliküri-
tusest. 

Puudutan ka intrigeerivat 
küsimust	Janeki	suusapaaride	
kohta ning oman „siseinfot”, 
et	 Lõuna	 piirkonna	 rahaveo	
juhil	 Mait	 Mändmetsal	 on	
kuus paari tema kolme vastu 
panna. „No, Mait lõhub prae-
gu trenni teha ka kordades 
rohkem kui mina,” tunnustab 
ta kolleegi sportimist. Huvi-
taval	kombel	rääkis	sama	jut-
tu Mait – tea, kas nad teevad 
trenni	ja	võistlusi	kordamöö-
da, et mitte omavahel kon-
kureerida?	Aga	see	on	pigem	
siinkirjutaja spekulatsioon ja 
mõttevälgatus.	 Sel	 talvel	 on	
suusakilomeetreid arusaa-
davatel	 põhjustel	 Janekil	 vä-
he kogunenud, kuid loodeta-
vasti jõuab hilinenud tali veel 
head suusailma pakkuda. 

energeetiku pilguga
Sport	on	Janeki	meelest	vaja-
lik distsipliini ja süsteemsuse 
arendamiseks ja hoidmiseks. 
Seda kinnitavad ka tema üle-
muse	Priit	Valgu	sõnad	Janeki	
iseloomustamiseks: süsteem-
sus, põhjalikkus, oma mees-
konna hoidmine ja kaitsmine, 
hea	 meeskonnamängija,	 aga	
vajadusel ka tugev sooloesine-
ja, hinnatud spetsialist. 

Meeskonna hoidmine ongi 
turvatehnika osakonna juhi-
na	 Janeki	 jaoks	 igapäevatöö.	
Valdkonnale on iseloomulik, 
et palju tuleb ise juhendada 
ja õpetada, sest üheski koo-
lis turvatehniku eriala eraldi 
ei	 õpetata.	 Järelkasvu	 pakub	

peamiselt	 Tartu	 Kutsehari-
duskeskus, mis annab inime-
sele vajalikud baasteadmised 
enne	 spetsialistiks	 väljakooli-
tamist.

Janek	 Vana	 on	 haridu-
selt energeetik ja lõpetanud 
nüüdse nimetusega Eesti 
Maaülikooli.	G4S	Eestis	 töö-
tab ta alates 1997. aastast. 
Töötamine	 turvaettevõttes	
on	 Janeki	 „treeninud”	 mis-
tahes hoonetesse sisenemisel 
vaatama automaatselt valve-
teenuse osutaja kleepsu uksel 
ning	uurima	silmale	nähtava	
info põhjal kasutatavaid süs-
teeme.	 Ja	mida	huvitavam	 ja	
eripärasem	 asi	 tundub,	 seda	
parem.	Janekile	meeldib	uusi	
asju katsetada ning ebastan-
dardseid	lahendusi	käivitada.	
Eks need energeetikud ole-
gi sellised teravate elamus-
te	 otsijad!	 Janek	 ise	 kahet-
seb,	et	kunagi	jäi	planeeritud	
langevarjuhüpe tegemata te-
mast mitteolenevatel põhjus-
tel. Tema ise oli valmis, aga 
läks	paraku	 teisiti.	Ühel	heal	
päeval	lubab	ta	selle	unistuse	
siiski teoks teha.

Pere kõige tähtsam
Kõige	 tähtsam	 on	 Janeki-
le aga siiski pere. Abikaasa 
ja lapsed on ju mehe taga-
la ja kui see on toimiv, siis 
sujub kõik, ole spordirajal 
või	 töörindel.	 Vähemal	 või	
rohkemal	 määral	 tegelevad	
spordiga	 ka	 Janeki	 lapsed.	
Varem ujumisega tegelenud 

poeg huvi-
tub nüüd 
breiktant-
sust ja 
m ä n g i b	
l a u a t e n -
nist, seit-
se aastat 
muusika-
kooli ma-
ratoni lõ-
petab tütar 
aga on et-
te võtnud 
hip-hop tantsu 
treeningud. Noo-
rim laps veel harrastust va-
linud ei ole, aga tal on ka 
sellega aega. Nagu enami-
kul lastega peredest diktee-
rib	 ka	 Janeki	 pere	 elurüt-
mi kooliaeg ja -vaheajad. 
Siis	 käiakse	 koos	 reisimas	
ja avastatakse ilusat Eesti-
maad	–	põnevat	seiklust	jät-
kub	 kogu	 perele.	 Et	 Janek	
leiab lastega mahti moodsa 
sõnaga kvaliteetaega veeta, 
näitab	 seegi,	 et	 kõigi	 kaas-
aegsete lelude nimed on tal 
peas.	Tänapäevased	legod	ja	
konstruktorid on samas se-
davõrd põnevad, et neid on-
gi tore koos lastega kokku  
panna.

Lõpetuseks	 jääb	 ainult	 li-
sada elufilosoofiline janekva-
nasõna: „Elu on puhas rõõm. 
Kui	 tunned	 ise	 ennast	 häs-
ti, siis on ka teised su ümber 
rõõmsad!”		

andres treimann

rääkida,	 mida	 mitte	 –	 nagu	
annaks	 igapäevaselt	 interv-
juusid.

Kes	 veel	 ei	 tea,	 siis	 Dag-
mar	 töötab	 klienditeenin-
dusdivisjonis projektijuhi-
na, kelle vedada on olnud 
ka eelmise aasta üks oluli-
semaid projekte kogu ette-
võttes: soovitusindeksi ellu-
viimine. Ilmselt pole meist 
paljudel võimalik laua-
le panna nii mitmekülgset 
töökogemust,	 sest	 Dagmar	
on kaubelnud valuutaga, 
töötanud	 nii	 müüja,	 telle-

rina, kui ka pearaa-
m a t u p i d a j a n a . 

Omal ajal Ti-
hase	 tänaval	
ettevõtte esi-
mese klien-
d i h a l d u r i -
na alustanud 
Dagmar on 
siin	 tööta-
nud muljet-
avaldavad 16 
ja pool aas-
tat ning teab 
teenindusest 
kõike. Po-

le küsimust, 
millele ta ei oskaks vastust 
anda ja kui juhtubki nii, siis 
leiab ta üsna pea õige vas-
tuse. 

vabal ajal googeldab
„Olen	viimase	tööaastaga	lä-
bi teinud suure enesearengu, 
saanud juurde otsusekind-
lust ja julgust“, sõnab ta ja 
täpsustab,	 „mulle	 on	 usal-
datud juhtida projekte vald-
kondades, millega ma pole 
varem	 kokkupuutunud,	 tä-
nu millele olen saanud hulga 
teadmisi juurde.“ Olgu sel-
leks soovitusindeks või mõni 
muu projekt, teda ei kohuta 
miski, kui on vaja teha, siis 
tuleb	 ära	 teha,	 ja	 kui	 ei	 os-
ka,	tuleb	lahendus	leida.	Kui	
teda miski inspireerib, siis 
võib ta kasvõi tundideviisi 
selle kohta googeldada. „Nii 
töös	kui	eraelus	on	lahendus	
alati olemas, kui mitte peas, 
siis Google ikka aitab,“ nae-
rab Dagmar.

Aktiivse inimesena tõu-
seb	 Dagmar	 igal	 tööpäeval	
varakult	 ja	 kiirustab	 tööle,	
sest	 hommikul	 edeneb	 töö	
kõige efektiivsemalt. Õhtu-
ti	 käib	 ta	 pingete	 maanda-
miseks ujumas – see aitavat 
ülihästi.	 Kõige	 enam	 meel-
dib aga kodus olla, aias ja 
kasvuhoones nokitseda, va-
jadusel rakendab ka teised 
pereliikmed	 aiatöödesse.	
Dagmari peres on kasvamas 
kaks poega: korvpalli noor-

teliigas	 mängiv	 Robert	 (13)	
ja Tallinna Tehnikaülikoolis 
äriinfotehnoloogiat	 tudeeriv	
Silver	 (21),	 kaks	 kõrgeima-
te	 tiitlitega	 pärjatud	 koera:	
foksterjer Pepperprincess ja 
airedale terjer Shellkit Tor-
rido Fandango, ning kõuts 
Schumi.	 Kui	 varem	 kulus	
kogu	 aur	 koertega	 näitus-
tel osalemisele, siis nüüd 
on	kogu	pere	 tänu	noorema	
poja huvile kossupisikusse 
nakatanud,	käies	kogu	pere-
ga	 mängudel	 kaasa	 elamas.	
Mõlemad	 pojad	 on	 käinud	
ka	 G4Si	 töömalevas:	 Sil-
ver müüs aastaid tagasi ran-
nas parkimispileteid, Robert 
aga	 oli	 alles	 möödunud	 su-
vel	 rannavalvur.	 „Järgin	 põ-
himõtet, et elama peab nii, 
et oleks midagi meenutada, 
sellepärast	tuleb	võimaluste-
le avatud olla,“ tuletan seda 
pidevalt meelde nii iseendale 
kui kogu oma perele. 

Suunan pilgu hetkeks ak-
nale, kuid mu uitavat olekut 
katkestab	 kirgas	 sära,	 mis	
kumab	kui	 päike	 täites	 ruu-
mi maast laeni inimliku soo-
juse ja õnnetundega. Dag-
mar	 räägib	 oma	 perest	 nii,	
et see puudutab mind hin-
gepõhjani.	„Õnn	on	endi	kä-
tes, kui oled ise positiivne, 

siis külvad ka teistesse seda 
suhtumist,“ konstateerib ta, 
justkui lõpetaks mu mõtte.

Tantsupisik
Kui	 palun	 nimetada	 midagi	
üllatavat, siis vajub Dagmar 
hetkeks mõttesse, kuigi ma 
tean, et tal on vastus valmis 
mõeldud. Saangi veidi kõhk-
leva	 häälega	 kõlanud	 vastu-
seks	tantsimise.	Valgast	pärit	
noore	 neiuna	 väisas	 ta	 omal	
ajal maakonna diskosid, mil 
esineti oma sõpruskonnaga 
diskorite tantsutüdrukute-
na.	 „Kahtlemata	 oli	 see	 hu-
vitav aeg,“ lausub kavalalt, 
ja lisab „tantsupisik on kogu 
perel, ka poistel“. Üks asi, mi-
da ta silmaotsaski ei kannata, 
on	vingumine.	Ei	töös,	ei	era-
elus. Iga halva juures on mi-
dagi head. Otsustamisel pa-
neb plussid ja miinused kirja 
ning veendub, et plusse lei-
dub	 alati.	 Lõpetuseks	 palun	
nimetada, mida ta teeb 10 
aasta	pärast	ja	saan	vastuseks,	
et ta naudib laste iseseisvust, 
aega iseenda jaoks, abikaasa-
ga koosolemist, lihtsalt kodus 
olemist. Üllatavalt avaldab ta 
aga oma aastavahetuse luba-
duse:	 värsekendada	 autojuh-
timise oskused.  

Maarika Haavistu

„Õnn on endi kätes, kui oled ise positiivne, 
siis külvad ka teistesse seda suhtumist“

g4Si parimate töötajate tänuüritusel  
pärjati Janek aasta spordimehe tiitliga
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küsitlus: MIS TeHTUd, MIS TeOKSIL?
Uue aasta algul küsisime kolleegidelt: a) Mis on eel-
mise aasta suurim saavutus isiklikus plaanis? B) Mis 
jääb meenutama möödunud aastat? C) Mis plaanid 
on aastaks 2014?

Ene kloch,  
Sularahadivisjoni valuu-

takassa vanemkassiir

A.	 Üheks	 meeldejäävaks	
kogemuseks oli minul 
kindlasti	 Läti	 euro	 pre-
sentatsiooni	 läbiviimi-
ne	 sünkroontõlgi	 abil	 lä-
ti keelde. Tundsin, et kõik 
on teostatav, kui on toetav 
koolitusjuht ja tema tiim.

B. Uue maja valmimine, 
kahtlemata. See on põ-
nev kogemus, kuidas mi-
nimaalse	 ajaga,	 tööprot-
sessi katkestamata ning 
ilma lisajõududeta  on 
võimalik osakond uude 
majja kolida. Seda saab 
teha	 vaid	 väga	 tugevate,	
üksmeelsete ja mõistvate 
kolleegide	 koostöö	 tule-
musena.

C. Isiklikuks lubaduseks 
pean sisemist vajadust 

avalda arvamust ja võida 
g4S logoga saunalina!
Anna meile teada, milline 
lugu ja miks Sulle selles G4S 
Pressis kõige enam meeldis. 
Samuti ootame Sinult vih-
jeid, kellest või millest võik-
sime lehes kirjutada. 

Saada kiri oma lemmikloo-
ga ja ettepanekutega aadres-
sil kysimused@ee.g4s.com 
hiljemalt	10.	märtsiks.	Kõi-
gi arvamuste avaldajate va-
hel	 loosime	 välja	 G4Si	 lo-
goga saunalina. 

teha mõni heategu. Seda 
peaksime tegema loomu-
likult	 me	 ju	 KÕIK,	 kuid	
mõni inimene lihtsalt ei 
tule selle peale, et võiks 
kedagi teist ka aidata: 
mõni lihtsalt ei tule selle 
peale. Nii et püüame en-
da ümber rohkem ka teisi 
näha.

ants leht,  
patrullekipaaži  

turvatöötaja rakveres

A. Aasta rõõmustavamaks 
sündmuseks võib pidada 
seda, et sain kolmandat 
korda vanaisaks. Nüüd 
on mul rõõm olla vana-
isa juba kolmele toredale 
lapselapsele.	 Kahele	 lap-
selapsele, poisile ja tüd-
rukule, sündis septemb-

rikuus juurde veel üks 
poisslaps.

B.	 Kui	tööst	mõelda,	siis	üks	
huvitavamaid juhtumeid 
oli, kus suletud kauban-
duskeskusesse end  „unus-
tanud“ ja kogutud kauba-
ga	 sealt	 väljuda	 püüdnud	
kodanik sai kinni peetud 
ja politseile üle antud.

C. Püüan oma hobiga roh-
kem	 tegeleda.	 Olen	 Kait-
seliidu liige ja minu tütar 
on	 noorte	 juht.	 Kuna	 ise	
olen sidemees, siis püüan 
oma teadmisi noorte liik-
metega jagada.

Reio laar,  
Tartu tehnik

A.	 Bändiga	 Jõgeva	 treffil	esi-
nemine – super emotsioo-
nid. Esinemine meie su-
vepäevadel	 koos	 bändiga	
Self-Made	 Hero.	 Lisaks	
avastasin enda jaoks rah-
vaspordi	ning	läbisin	Tris-
mile triathloni.

B.	 TULI-112	 teenuse	 projek-
ti	 käivitamine	 Tartus,	 mis	
nõudis	 minult	 täielikku	

Suule vill,  
erakliendi haldur

A.	 Tegin	 uuesti	 TOEFL	 kee-
letesti ja sain tulemuseks 
109	punkti	(max	120).	Sa-
muti kandideerisin kah-
te ülikooli ja mõlemasse 
võeti mind vastu. Tegele-
sin aktiivselt enda oskuste 
täiustamisega	meigikunsti	
alal.

töösse	pühendumist:	logis-
tika, meeskonna, kliendi-
teeninduse ja tehnika kok-
kuviimine; kogu protsessi 
juhtimine ning haldamine.

C.	 Jätkata	spordiga,	eesmärke	
seadmata, eelkõige iseen-
dale.	Soov	on	ka	koos	bän-
diga edasi areneda. Tahaks 
prooviruumist rohkem 
välja	 saada,	 esinema	 jõu-
da, et kogeda seda emot-
siooni, mida saab vaid esi-
nemistel,	 elada	 end	 välja	
laval.	Tööl	teha	hästi	seda,	
mida praegu teen ning ta-
haks	 ka	 uusi	 väljakutseid,	
kus saaks end veel paremi-
ni rakendada.

B.	 Lugesin	 läbi	 väga	 pal-
ju inglisekeelseid raama-
tuid,	 samuti	 mängisin	
läbi	 palju	 arvutimänge	
(Dark,	Max	Payne	3,	Far-
ming Simulator, Bios-
hock Infinite, Tomb Rai-
der	 2013,	 Mafia	 2,	 Alan	
Wake, Batman Arkham 
City	jne).	Hakkasin	kasu-
tama	ka	e-sigaretti	ja	käi-
sin rulluisutamas. 

C.	 Keskenduda	 rohkem	 en-
da	 loomingule	 (toim.: 
Suule on lõpetanud Kuns-
tiakadeemia),	 hakata	 ak-
tiivsemalt sporti tegema.

Eino Roosioks,  
lennujulgestaja

A. Minu hobi on seotud lin-
dudega.	 Kuna	 meil	 elu-
kaaslasega	 on	 päris	 oma	
linnupark	(Roosioksa	 lin-
nupark),	 	 mis	 asub	 Aru-
külas, siis suurimaks saa-
vutuseks peangi just 
linnupargi loomist. Suut-
sin luua linnupargi, kus 
on 40 erinevat linnuliiki, 
kokku	on	linde	200.	Tagan	

neile kindla ning turvalise 
elu.	Kõige	usinamalt	lisan-
dus uusi kasvandikke ke-
vadest kuni suve lõpuni.

B. Olen uhke enda üle, et jul-
gen	väärtustada	oma	hobi.	
Läksin	 2013.	 aastal	 koo-
li linnukasvatuse kohta 
juurde õppima. Õpin koo-
lis põllumajandustootja III 
kutsestandardile vastavas 
õppes, milleks on linnu-
kasvatus.

C. Plaanis on kool edukalt lõ-
petada.

16. jaanuaril toimus G4Si peamajas mõtte-
koda „Turvaline kodukoht“, kuhu olid oo-
datud kõik Eesti suuremate omavalitus-
te juhid, Politsei- ja Piirivalveameti ning 
Naabrivalve esindajad. Ürituse eesmärk oli 
tekitada laiem arutelu ühiskonna turvalisu-
se teemal, kuhu oleks kaasatud võimalikult 
palju osapooli. G4Si kui ürituse korraldaja 
eesmärk oli välja selgitada kitsaskohad, kus 
oleks võimalik linnadele ja valdadele oma-
poolsete lahendustega täiendavalt appi tulla. 
Suurt huvi tunti Milestone’i videovalve vas-
tu ning leiti, et sellised kokkusaamised kulu-
vad marjaks ära ka tulevikus. Arutelu mode-
reeris valvedivisjoni direktor Villu Õun.

Kristiina Makut


