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Suvepäevade korraldamine on
märk mitmest olulisest asjast. Esiteks,
ettevõttel läheb paremini, ja teiseks,
ettevõte mõtleb oma töötajate peale
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turvaturul mõõdukas kasv

Mais valminud Eesti Turvaettevõtete Liidu turvaturu
analüüs annab põhjust mõõdukaks optimismiks: mullu kasvas turvaturu kogukäive kolm protsenti, jätkates
2010. aastal alanud masujärgset kosumist. Käivete mahud on kasvanud pea kõikidel turvaettevõtetel.
ETELi andmetel oli turvaturu
kogumaht 2013.aastal üle 132,2
miljoni euro. Teenuste põhiselt on suurema tõusu teinud
mehitatud valve, kus eelmise
aastaga võrreldes oli kasv ligi
11%. Valveteenuste kogumaht
on suurenenud ligemale 8%.
„Reaalselt on turg kasvanud
tehnilise valve segmendis, mehitatud valve käibekasv on pigem selgitatav miinimumpalga
tõusuga“, sõnab ETELi tegevdirektor Kaupo Kuusik. „Turvaturu käekäik sõltub paljuski
Euroopa Liidu rahastusprogrammidest toituva ehitusturu
tõusudest ja mõõnadest, tänavu ma I kvartali põhjal olulist
kasvu ei eeldaks,“ lisab Kuusik. Ehitusfirmad samuti kinni-

tavad, et lähiaastal nad märkimisväärset kasvu ei prognoosi,
sest suuri riigihankeid ei ole
tänavu oodata. Kuusiku sõnul
saavad turvaettevõtetest paremaid tulemusi jätkuvalt need,
kes suudavad pakkuda kliendile erilahendusi ning leiavad õige tasakaalu tööjõu ja tehnika
kombineerimisel.

G4S hoiab liidripositsiooni

ETELi uuringust nähtub, et
G4S hoiab jätkuvalt liidripositsiooni, omades kogu turvaturu käibest 42% ning valveteenuste mahust 47%. Võrreldes
varasema perioodiga kasvas
G4Si käive ligi 2%, kuigi valveteenuste maht mõnevõrra kahanes. Taas väga hea tulemuse

saavutas turvatehnikadivisjon, nime rohkem: konkurents on teenusehindade korrigeerimine
kasvades kaks korda kiiremi- väiksem ning klient on mak- ning ettevalmistus uute teenusni kui turg selles segmendis. sejõulisem,“ räägib Valk ning te pakkumiseks, mis tavatarbija
„Võrreldes mullusega suuren- lisab et turvatehnikadivisjoni jaoks ei pruugi turvavaldkondasime turvatehnika paigaldu- meeskonna silmi löövadki roh- naga seostuda. „Suure huvise ja hoolduse mahtusid
ga ootan käesoleligi 11%,“ selgitab turvava, 2014. aasta
tehnikadivisjoni direktulemusi. Mitmed
tor Priit Valk ning lisab,
suured kliendid
„Me valime tööd teadlikult ning esiet kasvu andis üle keskon vahetanud vältame oma hinnapakkumise vaid siis
mise suuruse mahuga
ja masuaegse turprojektide suur osakaal.
vateenuse
pakkui näeme, et lisaks töörõõmule saaValgu sõnul on TTD
kuja,
mis
avaldab
me ka teenida. Kui meil oleks vähem
tööde suhtes valiv: „Esimõju ka turvaturu
tööd, oleksime ka vähem valivad.“
tame hinnapakkumisi
jõujoontele,“ selgisinna, kus lisaks töörõõtab Sarapuu.
mule saame ka teenida.
Valvedivisjoni
Kui meil oleks vähem
direktor Villu Õun
tööd, oleksime ka välisab, et käesolehem valivad. Praegu aga näe- kem särama just keerukamad, val aastal on tuntavalt kasvanud
me, et kõige paremini teenivad tehnoloogia arendusega seotud nii mehitatud kui tehnilise valeelarvelisi eesmärke mahukad projektid. „Tulevikus tahaks, et ve käibed. „Tuleval aastal seisab
projektid, mis oma olemuselt nende osakaal meie portfellis taas ees 10–12% turvatöötajaei pruugi alati turvateenus- oleks suurem.“
te palgatõus, seetõttu saab hinte alla liigituda.“ Olgu näitena
nasurve klientidele olema suur,
toodud Politsei- ja Piirivalve- Suund lisaväärtusega
aga samas ka vääramatu. Usun,
ameti tellimusel projekteeritav lahendustele
et see paneb järjest enam otsima
mereseiresüsteem või Estonia G4Si juhatuse esimees Priit Sa- üheskoos tehnoloogialahendukaevanduse andmesidega va- rapuu toob välja, et möödu- si, mis vähendaksid mehitatud
rustamine. „Nutikaid, lisaväär- nud aastat jääb iseloomustama valve, kui kõige kiiremini kallitusega lahendusi pakkudes tee- kliendiportfelli korrastamine, neva ressursi mahtu,“ lisas Õun.

Trend, mille kohaselt mõni
aasta tagasi lähtus turvateenuseid tarbiv klient eelkõige hinnast, on taandumas.
„Valik tehakse ratsionaalsete
kaalutluste põhjal ning hind pole enam ainus argument. Klient
on valmis kõrgemaks teenuse
hinnaks, kuid seda tingimusel,
et tõusuga kaasneb lisaväärtuse
saamine. Meil on mitmeid näiteid, kus mehitatud valve hinnatõus, mis omakorda mõjutab
otseselt turvatöötajate palkasid,
sai teoks tänu tehnoloogiliste
lahenduste kasutuselevõtule,“
täpsustab ta. „Mullu korrastasime mehitatud valve portfelli:
sealt, kus hinnaläbirääkimised
ei kandnud vilja, oleme taandunud ning otsime mõlemale poolele sobivat lahendust. Reeglina
leiame selle tehnoloogia arvelt.“
Suurt hüpet Sarapuu G4Si mahtusid arvestades ei prognoosi.
„Küll aga ootan, et tarkade lahenduste valdkonnas kasvame
jätkuvalt turust kiiremini,“ nentis Sarapuu.
Julia Garanža
julia.garanza@ee.g4s.com

Sinu eest valvel
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Täname I kvartali parimaid turvatöötajaid

Milleks mulle
suvepäevad?
Esme Kassak

kommunikatsioonispetsialist

Suvepäevade korraldamine
on märk mitmest olulisest asjast.
Esiteks, ettevõttel läheb paremini,
ja teiseks, ettevõte mõtleb oma
töötajate peale mitte üksnes sõnade, vaid ka tegudega. Isegi praegu, kui paljudel
firmadel raskemad ajad seljataga, on vaid mõned
taastanud selle hea traditsiooni.

M

äletan hästi oma kõige esimesi suvepäevi, sest olin siis tudengina ühes
pangas praktikal ja kõik tundus nii
võimas. Suvepäevad olid kui omaette festival, kuhu tulid kokku inimesed üle Eesti ning pääsuks polnud piletit võimalik osta muudmoodi, kui tuli asuda tööle selles ettevõttes.
Samasse panka õnnestus mul praktikale pääseda ka
järgmisel suvel ning siis ma juba teadsin, mida oodata. Praktika ise jäi üürikeseks, aga osalt just tänu ühisele üritusele on jäänud mulle tunne, nagu oleksin õige pikalt seal ettevõttes töötanud. Olin üks nendest.
Viimastel aastatel on suvepäevadega veidi kehvasti
olnud, sest paljud ettevõtted olid sunnitud kehvematel aegadel kulusid kokku tõmbama. Nii meil kui mujal. Olen töötanud mitmes firmas ning mida aeg edasi,
olen kõigi muude tingimuste ja võimaluste kõrval järjest enam hakanud väärtustama head klappi tiimiga.
Ometi pean tunnistama, et ühinedes eelmisel suvel
G4Si aukartust äratavalt suure tööperega, oli startimine otse suvepäevadelt otsekui sõõm värsket mereõhku. Terve hulk minu jaoks täiesti uusi nägusid, kuid
looduskaunis koht, esimesed metsmaasikad ning ka
esimene sulpsatus vette kaunis Lõuna-Eestis tegid
oma töö. Suvepäevadel vargsi alanud tutvumisprotsess kestab tõtt öelda tänaseni – meid on palju ning
kõiki nime- ja nägupidi tunda on tõeline väljakutse.
Lustakad ja sportlikud võistlused aitavad kolleege paremini ja teise nurga alt tundma õppida ning kindlasti
sujub pärast töögi üheskoos ladusamalt.
Suvepäevade korraldamine on märk mitmest olulisest asjast. Esiteks, ettevõttel läheb paremini, ja teiseks, ettevõte mõtleb oma töötajate peale mitte üksnes
sõnade, vaid ka tegudega. Isegi praegu, kui paljudel
firmadel raskemad ajad seljataga, on vaid mõned taastanud selle hea traditsiooni. G4Si suvepäevi korraldavad tõelised entusiastid, kes on mõelnud programmi
väga põhjalikult läbi. Alati hästi plaanitud sportlike tegevuste kõrvalt leiab tänavu ka lihtsalt mõnusat
meelelahutust. Käärikul suvepäevatamiselgi on kindel
põhjus. Vähe on Eestimaal kohti, kuhu nii suure ettevõtte töötajad kõik ära mahuksid, ning aus on see
ka eri piirkondadest kohale sõitvate töötajate seisukohast. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et sõidu pärast ei pea töötaja muretsema – bussid korraldatakse kõikide piirkondade jaoks. Lisaks kantakse ekstra
hoolt selle eest, et need, keda ootavad töö- või perekohustused, saavad istuda südaöise Ööekspressi bussi
peale naasmaks juba järgmisel hommikul oma tavapärasesse elurütmi.
„Kui keegi teine teeks ja korraldaks, küll siis läheks ja võtaks osa!“ Kõlab vahel tuttavalt? G4S Eesti
agar Lõuna tiim on ohjad enda kätte võtnud ning ees
on ootamas üks põnev, festivali mõõtu nädalalõpp 12.
ja 13. juulil. Nüüd pole muud, kui end kirja panna!
Suvepäevad on ainulaadne võimalus vahetada muljeid oma kolleegiga teisest piirkonnast, teha tutvust
kaastöötajaga teises osakonnast või vabas õhkkonnas
vestelda juhtidega, kes söövad suvepäevadel meiega täpselt sama suppi ning jooksevad, higimull otsa
ees, erinevatest võistlustest osa võttes. Suvepäevad on
mõeldud meie kõigi jaoks.

Sinu eest valvel

Valvedivisjon, sularahadivisjon ja klienditeenindusdivisjon tunnustasid aprillis 2014. aasta
I kvartali parimaid turvatöötajaid. Tänuüritus
toimus Tallinn Teletornis,
kus I kvartali parimad
said nautida pealinna
ahkunud
aasta on meile olparimat
vaadet.

Foto: Esme Kassak
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Mis kõige olulisem: oleme tõstnud töötasud ligi 65% meie turvatöötajatest. Kallineva elu tingimustes, meie inimeste toimetuleku tagamiseks jätkame hinnaläbirääkimisi ka edaspidi. Samuti
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„Sistem“ töötab ehk soovitusindeksist
turvatehnikadivisjoni näitel
G4S Eesti alustas omal ajal Ameerikas väljatöötatud
lihtsa tagasisidevormi soovitusindeksi kasutamist
poolteist aastat tagasi ning välja saadetavate küsitluste hulk on selle aja jooksul kordades kasvanud.
Järjest enam mängib soovitusindeksi kaudu saadav
informatsioon rolli kliendi soovide ja ootuste arvessevõtmisel ning samuti töötajate arendamisel.
Kuna me küsime klientidelt
hinnanguid rahulolu kohta
pidevalt, siis annavad jooksvad soovitusindeksi tulemused meile oluliselt operatiivsemat tagasisidet, võrreldes üle
kahe aasta läbiviidavate üleettevõtteliste kliendirahuloluuuringutega.
Sel korral võtsime vaatluse
alla
turvatehnikadivisjoni
soovitusindeksi tulemused,
mis on silmanähtavalt esimestest küsitlustest alates
tõusnud. Kui eelmisel aastal
oli tehnikute soovitusindeks
stabiilselt 59–61% ja sama ka
veel käesoleva aasta esimestel
kuudel, siis viimasel paaril
kuul on see jäänud selgelt pidama 63% juurde.
Kõik sujub tõrgeteta!
Alati saab probleemidele
rahuldava selgituse või lahenduse. Tuli, tegi läks. Enne minekut kontrollis, kas „sistem“
töötab.

Õigeaegne kohaletulek,
kiire ja professionaalne
töö läbiviimine, meeldiv suhtlemine.
„Oleme teinud sihipärast
tööd,“ leiab turvatehnika divisjoni direktor Priit Valk ja
märgib selgituseks, et soovitusindeksit jälgitakse divisjonis iganädalaselt ning
tulemused arutatakse ka
tehnikutega läbi. Eriti tähelepanelikult jälgitakse kõigis divisjonides hindeid, mis
jäävad 10-palli süsteemis alla 7, mis süsteemi järgi kvalifitseerib hinde andnud
kliendi
mittesoovitajaks.
„Üle-eelmisel nädalal oli
meie soovitusindeksi nädala näitaja näiteks 80%, kusjuures ei olnud ühtegi mittesoovitajat klienti,“ kinnitab
Priit Valk tõusutrendi. Hinnangute arv kasvab pidevalt,
mistõttu saame olla kindlad,
et tegemist pole juhusliku
muutusega.

Tehnik tegi oma tööd,
ei saa rohkem hinnata,
sest ise sellel alal teadmisi ei ole.
Õnneks on tehnikud juba aastaid samad! Alati
saab veel parem olla.
„Me oleme sel aastal divisjonis läbi viinud klienditeeninduskoolitusi, mille ettevalmistamisel on kasutatud
spetsiaalselt tehnikute töös ette tulevaid tüüpsituatsioone.
Tänaseks on kõik Põhja piirkonna tehnikud juba nimetatud koolituse läbinud. Lisaks
arutame soovitusindeksi tagasisidet aasta lõpuni toimuvatel
täiendkoolitustel,“ aitab Priit
Valk jälile jõuda, mis on näitajat kindlalt kergitanud. Klientidelt saadud tagasiside alusel
oleme reastanud ära teemad,
mida kliendid peavad teenindusprotsessis kõige tähtsamateks. Kõige olulisemaks
peetakse teenindaja kompetentsust ja pädevate soovituste
andmist, sellele järgneb kiirus,
sobiliku lahenduse leidmine,
viisakus ja sõbrallikus, varasem kogemus ning täpsus ja
alles siis ettevõte ise.
Andur sai paigaldatud
ning pult programmeeritud kiirelt ja korralikult.
Tehnik tuli vastu soovile panna samale tsoonile mitu erinevat koodi ning vastas adekvaatselt kõigile küsimustele.

Teostas vajaliku hoolduse ja andis ka nõu,
kuidas edasi käituda tehnosüsteemidega, tegemist professionaaliga, kes naudib oma
ametit.
Priiduga vesteldes ning soovitusindeksit lähemalt uurides koorub välja veel üks väga oluline nüanss – nimelt
on tööjõu voolavus tehnikute
seas üks madalamaid ja keskmine tööstaaž ettevõttes kaugelt üle 5 aasta. „Tehniku töös
on väga oluline pidev õppeprotsess ja kogemused, kuna
üheski koolis ju otseselt valvesüsteemide tehnikuks õppida ei saa,“ tõdeb Priit Valk.
Seetõttu on pikaajalised kogemused tehnilistel aladel
väga olulised. Sel aastal keskendume turvatehnikadivisjonis eriliselt kliendisuhtluse
oskuste arendamisele. Omamoodi tagasisideks on seegi,
kui leitakse, et tehnik on liiga jutukas. „Kõrgetasemeline
klienditeenindus nõuab tehnikutelt loovat ja paindlikku
lähenemist, sest igal kliendil
on omad ootused, varasemad
kogemused ja hoiakud.“
Ei ole põhjust kurta.
Tehnik oli natuke liiga
jutukas.
Esme Kassak
esme.kassak@ee.g4s.com
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Valveseadmete demoruum
on katsum(u)isteks valmis
foto: Julia Garanža

Turvagarantii ja arveid
rebiv G4Si tehnik püüdsid
tähelepanu

Tehnik seadistamas demoruumi: nii nagu Tallinn ei saa kunagi
päris valmis, peab ka meie demoruum olema pidevas arengus.

Valvevaldkonnas on tehnoloogia kiirelt arenenud,
pakkudes palju mugavaid lisavõimalusi. Nendest
aru saamiseks on vaja neid käega katsuda ja proovida. Uue peamaja demoruumi planeerides seadsimegi
eesmärgiks, et sellest peaks saama G4Si tooteesitlussalong, mis on niivõrd kaasahaarav, et iga meie töötaja sooviks oma külalisega sealt läbi jalutada.

nii Paradoxi kui ka iConnecti valveseadmete lahendused.
Kokku on seina kruvitud 53
erinevat valvesüsteemis väga
vajalikku komponenti, kuus
ekraani, kaks tahvelarvutit
ja erinevad kaamerad. Lisaks
integreerime süsteemi ka
meie uue e-teeninduse näitlikustamise suurel ekraanil,
et näidata, milliseid võimalusi e-teenindus kliendile loob.

Ruumi oleme jaganud spetsiaalse
seinalahendusega
mõttelisteks osadeks. Esimeses osas näeb Milestone’i videovalvet täisfunktsionaalsuses ning integreeritult
G4Si pakutavate valve- ja läbipääsusüsteemiga Protege
ja tulekahjusignalisatsiooni

Kogu uue maja projekti juhtinud haldusosakonna juhataja Andres Pastaruse sõnul on
demoruum selle vaat et üks
keerulisemaid osi. „Tegemist
saab olema väga efektse lahendusega, see on selge. Seetõttu on demoruumi rajamine
võtnud aega kauem, kui algul
plaanitud,“ tõdeb Pastarus.

Kentec süsteemidega. Kuna
Milestone’i lahenduste arendusse on ettevõte tervikuna palju panustamas, pöörame selle ka demoruumis
palju tähelepanu. Teine mõtteline osa on mõeldud tehnilise valve lahenduste esitlemiseks. Sellest osast leiab

Demoruumiseinad toetuvad tugevast metalliprofiilist.
karkassile, mis on nii koormuskindel, et saame sinna
kinnitada ka raskemaid seadmeid ja ekraane. Karkassile kinnituvad ka spetsiaalselt
demoruumi jaoks väljatöötatud metallraamis pleksist
tahvlid, millele on kiletatud
perforeeringu muster. „Tahvlid on kõik seinast lihtsalt eemaldatavad, et saaks vajadusel seadmeid operatiivselt
asendada või lisada,“ tutvustab lahendust Mait Saar, kes
koordineeris kogu demoruumi valveseadmete paigaldust.
Omapäraseks muudab demoruumi LED-taustavalgustus.
Pehme taustavalgustuse eemärk on tuua efektselt esile
seintel olevad valveseadmed.

„Meie eesmärgiks oli näidata
võimalikult innovaatilisi lahendusi, aga eelkõige selliseid, mis
sobiksid keskmise kliendi vajadustega,“ tutvustab lähenemist
Veikko Raasuke, kelle juhtimisel äriarendustiim demoruumi
valvelahendused välja nuputas.
„Mõtteid on meil veel ja kindlasti ei saa öelda, et nüüd on meie
demoruum lõplikult valmis. See
ei saagi kunagi valmis. Sealne
olukord peabki olema dünaamiline ehk kui uuenevad seadmed
ja lahendused, mida pakume,
kajastub see ka demoruumis.“
Demoruum on avatud ala. Astu aga julgelt meie peauksest
sisse ja vaata, mida valvemaailmal põnevat pakkuda on!
Tarmo Pärjala
tarmo.parjala@ee.g4s.com

Tervitame uusi töötajaid
12. mail ühines G4S Eesti suure tööperega Andi
Maasalu, kes
asus
ametisse
makselahenduste teenusejuhina äriarenduse
osakonda. Andil on ette näidata pikaajaline kogemus pangas ning viimased kolm aastat
töötas ta VeriFone makselahendustega Point Transaction
Systemsi Eesti filiaali juhina.
Andi on jõudnud oma 18 panga-aasta jooksul töötada nii
Keila Pangas, Virumaa Kom-

mertspangas (hilisema nimetusega Maapank) kui ka Swedbankis, sealhulgas Hoiu- ja
Hansapangas. Algselt töötas
Andi Swedbankis IT poole
peal terminalide paigaldajana
ning hiljem terminalide hooldusjuhina, seejärel suundus
äripoolele. G4Sis ootab Andit ees täiesti uue suuna arendamine ning juba võib tema
laual täheldada terminale...
Andi peab oluliseks sportlikku liikumist ning eriti meeldib talle jalgrattasõit. Andi
jaoks pole sugugi haruldane
kas või 100 kilomeetrit rattaretke korraga ette võtta.

19. mail asus
G4S
Eesti
klienditeenindusdivisjoni
ärikliendihalduri ametikohal tööle
Martin Eenmaa, kel seljataga töökogemust nii müügi- kui ka
projektijuhina. Martin on varasemalt töötanud peamiselt
tootmisega tegelevates ettevõtetes ning viimatine töö
viis ta tihedalt kokku hoopis
lahendustega telekommunikatsiooni valdkonnas. Üheks

peamiseks põhjuseks, miks
Martin ala otsustas vahetada,
on suurem haakumine värskelt ülikoolis omandatud õigusalaste teadmistega. „Õigus
ja korrakaitse käivad tihedalt
koos. Samuti olen juba mõnda aega mõelnud, et võiks
tootmisvaldkonnast liikuda
teenuste juurde,“ selgitas ta.
Lisaks kliendisuhtlusele, kus
kuluvad õigusteadmised marjaks, näeb Martin võimalust
G4Sis areneda ka erialaselt.
Vabal ajal armastab Martin
teha sporti. Tema lemmikalaks on tennis ning meeleldi
sõidab ka jalgrattaga. Kind-

la osa vabast ajast pühendab
Martin oma nelja-aastasele
tütrele.
Edu ja kordaminekuid uutes
ametites!
Esme Kassak
esme.kassak@ee.g4s.com

Aasta esimene kvartal on
möödas ning sellega seoses on paslik võtta kokku perioodi olulisemad turundustegevused. Iseäranis
aktiivseks kujunes see aeg
koduvalvele, millega seoses
viisime läbi suisa kaks suurt
kampaaniat.
Veebruaris tõime turule unikaalse koduvalve turvagarantii, millest kirjutasime pikemalt eelmises lehes.
Turvagarantii pakkumise
alustamisega kaasnes üsna suuremahuline meediakampaania – reklaame võis
märgata nii tänavatel kui internetis, samuti kuulda raadiost. Kampaaniateemalise
teavituse leidsid enda epostkastidest ka meie kliendid ning reklaami korras
veel suur hulk teisi inimesi.
Tagantjärele saame öelda, et
kampaania läks igati ootuspäraselt – läbiviidud märgatavuse uuring kinnitas
turvagarantii sõnumi positiivset vastuvõttu sihtauditooriumi seas. Kolmandik
küsitletutest hindas turvagarantii pakkumist väga positiivseks ning suurem osa
neist nägi selles ka olulist
konkurentsieelist. Kolmandik jäi pigem neutraalseks
ning mis veelgi huvitavam
– kolmandik ei suutnud uskuda, et nii hea pakkumine
tõesti olemas on. Hoolimata
sellest, et mitteuskujate hinnangud jäid pigem skeptiliseks, kätkevad need meie
jaoks endas suurt potentsiaali: kui meil õnnestub
järjepidevate sõnumite abil
ka see rühm n-ö uskujateks
pöörata, saame juurde veel
ühe potentsiaalse kliendisegmendi.
Aprillis järgnes turvagarantiile veel üks koduvalve-teemaline kampaania,
millega pakkusime kõigile uutele liitujatele seadmeid nende alghinnast 50
protsenti soodsamalt. Kampaania eesmärgiks oli propageerida koduvalvet ka
nende seas, kes on selle hankimist kõiksugu vajaminevate seadmete tõttu siiani
liialt kulukaks pidanud. Samuti soovisime panna koduvalvet ostma kõik need,
kes on selle peale eelnevalt
kasvõi korra mõelnud.
Aprilli lõpuks, mil pakkumine läbi sai, oli meil teada, et kliendipäringute arv
oli kampaania ajal tavapärasest palju suurem, koguni
kuuekordne. Kampaaniapäringud üllatasid positiivselt
ka oma sisukuse poolest.
Klient, kes –50% pakkumise aegu meie poole
pöördus, oli enamasti oma
kodule valvesüsteemi paigaldamise võimalused korralikult läbi kalkuleerinud
ja ka G4Si kodulehe kaudu
teenusekalkulaatoris hinnad välja arvutanud. Kodulehe üldine statistika näitas
koguni, et kampaaniaperioodil külastati kampaanialehte ligi 40 000 korda.
Kristiina Makut
kristiina.makut@ee.g4s.com
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Reportaaž Läänest: tark ei torma

Vilmar Pernits demonstreerib Eestis võrdlemisi haruldast seadet küünlavabriku pääslas olevat sõrmejäljeskannerit.

G4Si mõistes on Lääne piirkond geograafiliselt kõige suurem. Hiiumaal või Saaremaal asuvate klientide-kolleegide külastuseks tuleb varuda terve päev, kui mitte
rohkem. No ja kui oled juba saartele sattunud, pole ju mötet kiirustada, sest tark
ei torma. Päikeselisel teisipäeval, mil pühin jalgadelt pealinna tolmu ning veedan
Lääne piirkonna mandriosas terve päeva, tuletab see tarkus end mulle veel korduvalt meelde. Jään Pärnu-Tootsi-Vändra-Viljandi reisil ilma päev varem kiiruga
ostetud kingadest ning et kiirustamise pisik lõplikult välja juurida, saan tagasiteel
kingiks meeleoluka fototabamuse kiiruskaameralt. Tõsi, tark ei torma.
Sarnaselt Ida piirkonnale on
Läänel oma tugev eripära
kliendiportfellis oleva suure
hulga tootmisobjektide näol,
mida G4S valvamas on. Viimastel aastatel on neist omajagu otsustanud videoval-

ve kasuks ning see on selgelt
kasvav trend. Lääne piirkonna müügiosakonna juhataja
Peep Saaremägi toob mitmeid
edukaid näiteid: Vändras asuv
õmblusvabrik, Tootsis asuv
turbamuuseum, mis tegut-

seb endise vabriku ajaloolises tööstushoonetes. „Klient
loeb raha ning videovalve on
mõistlik lahendus.“ Muide,
kes veel ei tea, siis läänekad
asjatavad ka mujal, näiteks
Idas. Olgu meeldetuletuseks

Sekund veel ja Aina Naarits avab ostlejatele Pärnu keskuse

Sinu eest valvel

öeldud, et Lääne turvatehnikadivisjoni osakond on ehitanud Estonia kaevandustele
maa-aluse tuleohutussüsteemi. Järgmise etapina viiakse
maa alla ka andmeside. Valvedivisjoni Lääne piirkonna osakonnajuhataja Eino Ainula ütleb naljaga pooleks, et
veel üheks Lääne eripäraks on
olematud katmata töötunnid:
„Me lihtsalt ei saa neid endale lubada, sest lõviosa objekte valvatakse põhimõttel „üks
turvatöötaja ja videovalve“.“

Pärnu keskus laieneb
Hommikutunnil, kell 9.30 on
esimeseks
kohtumispaigaks
ostlejatest tühi, peatset avamist ootav Pärnu keskus. Tä-

na on selle perenaisteks Aina
Naarits ja Kersti Tšetšelnitski.
Avamiseni on veel pool tundi aega, kuid töö keskuse ruumides käib juba täie hooga:
tunkedes mehed suunduvad
uude, juunis avatavasse ossa,
sätitud soengutega poeprouad
valmistuvad ostjate tulekuks.
Kella kümnest avatavas keskuses on Aina ja Kersti toimetanud juba kolm tundi. Turvameeskonna tööpõli kestab siin
südaööni. Keskuses on kaks
mehitatud valve posti ning
mõistagi videovalve. Turvajuht Janno Rahu toonitab, et
mõlemad naised on kogenud
tegijad, kes tunnevad kaubanduse tööd läbi ja lõhki. Mai algul avati keskuse järjekordne
uus osa ning jõudsast laienemisest annavad märku järgmisena avatavas osas toimuvad
siseviimistlustööd ning tihe remondi- ja ehitusmeeste sagin.
Kõrval laiutavale Port Arturile pakub Pärnu keskus, millest
tõotab kujuneda suvepealinna elustiilikeskus, tõsist konkurentsi. Ekskursiooni lõppedes teeb Aina Naarits nõtke

uuenenud videovalvega objekti. Kell on 11. Plaaniväline
kohtumine kliendiga on vaid
jutumärkides põgus, sest selle jooksul jõutakse lahata videovalve tehnilisi küsimusi,
panna paika järgneva perioodi tegevused ning rääkida ka
niisama maast ja ilmast. Tark
ju ei torma. MTÜl Eesti Turbamuuseum on ajaloolise vabrikukompleksi arendamisega
suured plaanid, seni hoitakse hiiglaslikku hoonet korras
ning korraldatakse tutvustavaid üritusi. Varasemalt, kui
vabrik veel tootis briketti, oli
siin mehitatud valve post, mida tootmise sulgemise järgselt
asendas Milestone videovalve,
kaitsmaks vabrikukompleksi vandaalide ja metallivaraste
eest. Auväärse hoone küljes on
valjuhääldid, mis on G4Si juhtimiskeskusele ruupor: juhuks,
kui mõni kutsumata külaline
peaks vajama väljajuhatamist.
Peep selgitab juurde: „Ka G4Si
mõistes on see ajaloolise väärtusega vabrik, sest siia sai üles
pandud Lääne esimene nutikas
videovalve. Seda objekti oleme

Võimalus saada turvateenuse kulu kuni
kolm korda väiksemaks paneb igat klienti
videovalvet kaaluma.

liigutuse eskalaatorite lukkude kohal ja voilà! Sellega on
keskus ka ametlikult avatud.
Mõlemat ootab ees kohtumisi
täis päev.

toonud oma klientidele kui parimat tõestust videovalve tõhususele. Võimalus saada turvateenuse kulu kuni kolm korda
väiksemaks paneb iga klienti
videovalvet kaaluma.“

Ood videovalvele

Vändra Wendre

Teel Vändras asuvasse õmblusvabrikusse teeme „põgusa“ peatuse Tootsi turbamuuseumis, mida Peep Saaremägi
toob esile kui Lääne esimest

Kell 11.50 jõuame Vändrasse. AS Wendre patjade-tekkide õmblusvabrik kasutab samuti oma suure territooriumi
valvamiseks Milestone´i plat-

Elke Sumre näitab Vändra vabriku uuele haldusjuhile ja Peep Saaremäele tootmis- ja laohooneid. Krapsakas naine tunneb vabrikut
nagu oma viit sõrme

vormil videovalvet. „Väikese
agaga“: üleminekuga videovalvele tootmise eluolu nagu oma
viit sõrme tundvast Elke Sumrest vabriku juhtkond loobuda
siiski ei raatsinud. Nii peabki
Elke täna mitu ametit: olles nii
vabriku assistent, kelle kohustuste hulka kuulub mõningaid
turvanõuniku ülesandeid, kui
ka poole kohaga G4Si patrullekipaaži turvatöötaja. „Vanasti (loe: enne videovalvele üleminekut) talvisel ajal, kui pidime
öösel vabriku territooriumil
ringkäike tegema, kulus ühe
ringi tegemiseks üle tunni, tagasi tulles oli lumes sumpamisest võhm väljas. Täna jälgime
hämaraid nurki kaamera abil.
Me võiksime suisa loomaaia
pileteid müüa, öösel liigub siin
igasuguseid karvaseid ja sulelisi, jäneseid ja rebaseid,“ räägib Elke. Krapsakas naine näitab vabriku uuele haldusjuhile
ja temaga esimest korda kohtuvale Peebule kohad, mis tema pilgu läbi vajavad „timmimist“. Ühtlasi lepitakse kokku
ka järgmised sammud. Jätan
neid kava kokku panema ja
suundun Viljandisse, kus minu giidiks saab turvajuht Andres Sakkov.

Kalevipoeg, sõrmejäljelugeja
ja Mätliku peenar
Kell 13.50 jõuan Viljandisse, kus kõigepealt suundume
„spetsiifilisele“ objektile, milleks on rangeid turvanõudeid
järgiv süütetooteid ja küünlaid
valmistav AS Hansa Candle tehas. 20 000 ruutmeetrit tootmis- ja laoruume valvab G4S
juba mitu aastat. Läbipääsurežiimi rangusest annab aimdust
Eestis üsna haruldane, töötajaid sõrmejälgede järgi tuvastav seade. „Häire puhul tuleb
turvateenistusel kohal olla 3
minuti jooksul,“ toob Andres
Sakkov veel ühe kiivalt täidetava küünlatehase turvanõude. Turvatöötaja Vilmar Pernits lisab, et pääslas kasutatav
arvutiprogramm nõuab teatud
intervalliga töötajate pistelist
alkokontrolli, valides kontrollitavaid random-meetodil. Üht-

fookuses
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äkki taban end mõttelt, et olen
seda päevitunud meest juba
kusagil näinud. Õige, Vilmar
on justkui Evald Okase Kalevipoja kehastus. Andrese sõnul
on küünlavabrik turvateenistuse personali osas väga valiv:
„Iga uus töötaja, keda siia tööle
võtame, peab ka kliendi jaoks
sobiv kandidaat olema.“ Vilmar omakorda toob välja, et
tehase juht eeldab turvatöötajatelt laiemat tootmisega kursis
olemist: „Üsna tihti päritakse,
kes ja mis vahetuses parasjagu
on ning kuigi minu ametijuhend seda ei nõua, hoian end
igaks juhuks kursis.“
Järgmisena suundume Euroopa turgudele uksi tootvasse tehasesse, läbipääsupunkti
ees teretamas värskelt istutatud lilledega peenar. Pole just
igapäevane läbipääsupunkti
sisustuselement, mis reeglina
on pigem askeetlikkuse etaloniks. Ent võta näpust: üks ASi
Viljandi aken ja uks G4Si turvateenistuse meestest on tõsine rohenäpp, kes võttis nõuks
anda oma tööpostile veidi kaunim ilme. Õnnestunult. Olen
parasjagu seda kevadist peenart pildistamas, kui tehase
pääslast hakkavad tulema esimesed tänaseks vahetuse lõpetanud töötajad: „Mis te siin
pildistate? A-a, no muidugi:
Mätliku peenar…“
Ütle veel, et kõigest väike peenar? Mätliku kätetööst
saab omamoodi Lääne piirkonna sümbol: tark ei torma, selleks, et märgata olulist
ning pakkuda parimat, tuleb
võtta aeg…
Julia Garanža
julia.garanza@ee.g4s.com

Lääne TOP10 kliendid
• Pärnu lennujaam
• Bauhof Pärnu
• Pärnu Kaubamajakas
• Saaremaa Lihatööstus OÜ
• Hansa Candle AS
• Viljandi Tarbijate Ühistu
• Papiniidu Projekt
• Pärnu KEK AS
• Vändra Alevivalitsus;
• Martna Vallavalitsus

müügiuudised
Pärnu rannalisi valvab järgmisel 5 aastal G4S

Laulu- ja tantsupeol reguleerib liiklust AS Ühisteenused

Järgmised viis suve hoiavad Pärnu keskrannas peesitajatel ja
suplejatel silma peal riigihanke võitnud G4Si punavalges vormis rannavalvurid.
„See on paslik ülesanne ühele turvafirmale, sest vastavalt
hanketingimustele peavad vetelpäästjad muu hulgas võtma tarvitusele abinõud, et rannalised ei põhjustaks õnnetusi rannaja veealal, ning rakendama ettevaatusabinõusid õnnetuste ärahoidmiseks ja avaliku korra tagamiseks,“ kirjutas uudise kohta
Pärnu Postimees.
Lisaks veeohutuse tagamisele peavad G4Si rannavalvurid
täitma ka heakorra hoidmisega seotud ülesandeid: jälgima, et
ranna- ja veeala ei reostataks ning ei kasutataks pesemisvahendeid selleks mitte ettenähtud kohas.
Samuti ei tohi vetelpäästjad lubada ja peavad vajadusel takistama veesõidukitel siseneda tähistatud suplusalasse ning selle
ohtlikusse lähedusse. Kilomeetripikkusel rannaribal hoitakse
silma peal kahest värskenduskuuri saanud vaatlustornist. G4S
on ka varem osutanud Pärnu linnale rannavalve teenust, viimane koostöö on pärit aastast 2011. Suvepealinna rannas on ametis 13 G4Si vetelpäästjat.

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus valis konkursil ASi Ühisteenused aasta suurima kultuurisündmuse, juuli algul Tallinnas toimuva üldlaulu- ja tantsupeo liikluskorralduspartneriks.
ASi Ühisteenused juhatuse esimees Hendo Priimägi sõnas,
et laulupeoga seonduva liikluskorralduse organiseerimine on
suur au ja väljakutse: „See on parim võimalus aidata kaasa
sündmusele, mis on kirjutanud end meie rahva südamesse ja
ajalukku. Varasemast ajast on meil häid kogemusi suurürituste
liikluskorraldusega – näiteks igasügisesed jooksumaratonid ja
Õllesummer,“ ütles Priimägi. „Anname oma parima, et aasta
oodatuim sündmus toimuks sujuvalt ning seostuks nii osalejatel kui ka pealinnas liiklejatel vaid positiivsete emotsioonidega,“ lisas Hendo Priimägi.
AS Ühisteenused peamiseks ülesandeks on tagada tuhandete lauljate-tantsijate ja kümnete tuhandete pealtvaatajate sujuv
liikumine nii rongkäigu ajal kui ka kontsertide ja proovide vahel. Lisaks vastutab AS Ühisteenused ka Laulu- ja Tantsupeoga
seonduva parkimiskorralduse eest. Peo tipphetkedel on korraga väljas kuni 100 neoonrohelises vestis liiklusreguleerijat.
Üldlaulu- ja tantsupeo liikluskorralduse eest vastutav AS
Ühisteenused parklate müügi- ja linnaparkimise juht Martin
Tubalkaini sõnul on tõsised ettevalmistused suurpeo sujuva
liikluskorralduse tagamiseks juba alanud. „Koostame liiklusskeeme, mis peaksid hõlbustama tantsu- ja laulupeoliste liikumist linnas. Tallinnas toimub samal ajal mitmeid teeremonte,
millega tuleb arvestada nii peol esinevatel kui ka autoga liiklevatel inimestel,“ ütles Tubalkain.
Parkimiskorralduse ja liikluse reguleerimise eest vastutav AS
Ühisteenused korraldab parkimist Tallinna ja Tartu avalikel tasulistel valveta parkimisaladel, 5 parkimismajas ja üle 250 eraparklas üle Eesti. ASi Ühisteenused poolt hallatavate parkimiskohtade arv ületab 20 000 parkimiskohta.

G4S kaasajastas Pärnu videovalve
Aasta algul Pärnu linna poolt välja kuulutatud videovalvesüsteemi uuendamise hanke võitis G4S. Lepingu kohaselt pidi G4S
töökorda seadma seni Pärnu kesklinnas kasutuseta olnud videovalve kaamerad ning täiendama süsteemi uute megapikselkaameratega, mis integreeriti Milestone`i videovalve platvormiga.
Kokku tehti korda neli olemasolevat kaamerat ning sama
palju lisati uusi juurde. Pärnu linna eelarves oli süsteemi uuendamiseks ette nähtud 10 000 eurot.
„Usun, et investeering aitab kaasa suvepealinna turvalisuse
tagamisse aasta ringi ja politsei jääb linna ostetud videovalvesüsteemiga rahule,” lisas Pärnu linna abilinnapea Romek Kosenkranius.
AS G4S Eesti Lääne piirkonna müügiosakonna juhataja Peep
Saaremägi toob välja, et Pärnu linnale tehtav lahendus on uudne selle poolest, et server asub turvaettevõttes.
„Tavaliselt hoiavad kliendid andmeid enda serveris, Pärnu
otsusel on oma põhjused ja sellisel lahendusel on mitu plussi. Arvestades Pärnu andmete mahtu, aga turvalisusegi kaalutlustel, on otstarbekam kasutada turvapartneri serverit,“ selgitas Saaremägi.
„Teine seda lahendust oluliselt eristav asjaolu on uuenduste
garantii. Tänu sellele, et andmed asuvad turvateenuse pakkuja
serveris, kus me regulaarselt uuendame Milestone’i pakutavat
funktsionaalsust, saame hoida Pärnu videovalvet „up-to-date“.
Teisisõnu, Pärnule projekteeritud videovalve käib ajaga kaasas
ja linn tellijana ei pea selleks vaeva nägema,“ rääkis Saaremägi.
„Kolmandaks, oma andmeside lepingupartneri kaudu saame pakkuda kliendile kõrgresolutsiooniga pilti. Kokkuvõttes
saab suvepealinn endale mugava ja praktilise lahenduse,“ lisas
Saaremägi.

Grand Prix kasiino tuli G4Si valvesse
Jaanuaris andsime teada, et G4Si valvesse tuli tagasi Austria
päritolu kasiinode kett Fenikss, millesse kuulub 13 Eesti suuremates linnades asuvat õnnemängukohta. Tagasitulek tähendas seda, et olles kasutanud mõned aastad teiste turvaettevõtete teenuseid, tuli kasiinode kett uuesti G4Si kliendiks. Sarnase
mustriga come ack toimus ka Grand Prix kasiinode puhul. Mai
jooksul tulid G4Si valvesse kuus Tallinnas tegutsevat mängusaali, juunis liituvad meie valvega veel neli üle Eesti tegutsevat
kasiinot.
Lisaks mängusaalidele vahetavad kasiinoketi omanikud ka
oma varahaldusobjektide turvapartnerit, valides selleks samuti G4Si. Lepingu järgi vastutab G4S kasiinode tehnilise valve ja
autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimise eest,
samuti on kõik kasiinod varustatud paanikanuppudega. Uue
turvapartneri hooldada on ka valve-, ATS- ja videovalvesüsteem. Infoks olgu lisatud, et G4S valvab enamikku Eesti suurematest kasiinodest.
Julia Garanža
julia.garanza@ee.g4s.com

Kõik fotod: Julia Garanža
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Viljandi uksevabriku pääsla õhtune tipptund

Kuulus „Mätliku peenar“ Viljandi uksevabriku ees
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Andres Kull: kulli pilguga mees
A

ndres Kull on kirjutanud oma nime Eesti ajalukku, olles laskespordi suurmeistrina neljakordne
Eesti meister kaevikrajal ja kahel viimasel aastal Eesti parim
meeslaskur. Need on saavutused, mida enamikul meist pole lauale panna. Kuid Andres
on tagasihoidlik, olles väiksest
poisist saadik vanema venna
eeskujul alaga alustanud ja saavutuste nimelt tööd. „Kui oled
teinud 31 aastat trenni ja osalenud võistlustel, tulevad ka tulemused," lausub ta.
Nimelt treenib Andres 3-4 korda nädalas, lubades endale pisut puhkust vaid enne võistlusi.
Treeninglaagrites on koormus
veelgi tihedam Et võtta maksimum, tehakse trenni iga päev.
„Kuna Eesti kliima pole kiita, tuleb talveperioodil soojas
laagrites käia, et treenida koos
tippudega üle maailma – see
annab aimu ka hetkevõistlusvormist,“ lisab ta. Kui pärin
hooaja eelarve kohta, siis saan
vastuseks, et 2/3 eelarvest tuleb
toetajatelt, ülejäänu alaliidult,
hooaja eelarve ca 30 tuhat,
võistluspüss ca 10 tuhat eurot. Ka G4S on Andrest sihini
jõudmisel toetamas ning hoiame kogu kollektiiviga pöidlad
pihus. Lennukat „taldrikut“!

Lendav taldrik

Pühendunult jutustab Andres
oma eesmärgist jõuda 2016.
aastal Rio de Janeiro olümpiamängudele. 2011. aastal jäi
Londoni olümpiast puudu vaid
üks „taldrik“ (tabamus - toim).
„Võtan rahulikult. Kui õnnestub, siis olen õnnelik, kui mitte,
siis on veel võimalusi. Erinevalt

teistest spordialadest ei mängi
siin vanus rolli, pigem tulevadki tulemused aastatepikkuse
kogemusega,“ lisab ta. Mõtlen
endamisi, et viimasest tal ometi puudust ei tule.

noorima sportlasena Nõukogude Liidus meistersportlase

Nõukogude Liidu
meistersportlane

Andres töötab G4Sis alates
2001. aastast autohooldusspetsialistina ehk siis tema
käest võib küsida nõu autoostul, sest igapäevaselt haldab ta kogu autopargi hooldus- ja
remonditöid ning teab
unepealt kasvõi seda,
mis marki sõidukitel
kiiremini piduriklotsid vahetusse lähevad.
Valdkonnaga on ta siiski olnud seotud kogu
töise elu. 1993. aastal
sai tema karjäär alguse Hansapangas rahavedajana ja sealt edasi
1997. aastal endise Sularahakeskuse rahaveo
vahetuse ülemana.
Aastatel 1989-1991 teenis ta aega Vilniuses Vene sõjaväes, millest viibis
küll enamiku aja jahilaskmise võistlustel ja treeninglaagrites üle Nõukogude Liidu. „Kuna olen
pärit Lõuna-Eesti väikelinnast Tõrva, oli sel ajal tervelt
kaks aastat Tallinnas minu
elukohaks hotell „Sport“
Pirital,“ konstateerib Andres
fakti. „Tead, siinsamas kontorist
Rocca al Mare suunas paarsada
meetrit eemal mere ääres tegutses lasketiir (tulistati otse mere
suunas - toim.), kus ma 1984.
aastal täitsin esimesena

normatiivi. Tegin seda lausa kaks korda enne, kui saavutus ametlikult kinnitati,
sest alla 16-aastastel ei läinud need arvesse,“ meenutab Andres.

Kulli linnujaht

Kui viin jutu Andrese hobile
jahil käimisele, heidab ta pilgu kontori kõrgeimas koosolekuruumis aknast välja taamal
laiuvale udusele merele, lausudes justkui unistades: „Tänane ilm
on ideaalne linnujahiks.“ Kirgliku jahilkäijana
naudib ta enim
just linnujahti,

kus saab rakendada teadmisi ja
kogemusi. On mängulisust, liikuvust, põnevust. „Lähed varavalges koeraga, naudid loodust
ja vaikust, jääd maskeeritult ootele – see ongi tõeline jaht,“ võtab Andres mõtte kokku.

Jahil käimine on olnud Kullide peretraditsioon, isaga ja
koos vanema vennaga sai väiksest saati jahil kaasas käidud.
Kui pärin jahitrofeede kohta, siis lausub ta ilmselt aimates, kuhu ma oma küsimusega
tüürin: „Trofeesid on erinevaid,
aga karu pole lasknud. Nimetaksin jahilkäiku elustiiliks,
kus kogu ilu on mängu võlu –
saak ei ole oluline.“ Andres lisab: „Olen istunud tornis ka 10
tundi järjest 28 kraadi pakasega kord Soomes valgesaba hirve jahil olles, kuid pigem jälgin
loomade käitumist ja nende tegevust – see pakub mulle huvi.“

Jahimehe mõtteterad:
„Lähed varavalges, naudid
loodust ja vaikust, jääd maskeeritult peidikusse ootele – see ongi tõeline jaht. “
„Jaht tähendab minu jaoks
enamat, kui pelgalt laskmine,
- vastutustundlik jaht eeldab,
et kes võtab, see ka annab. Mullu talvel viisime vennaga metsigade söödakohtadesse üle
3 tonni vilja.“

„Jaht tähendab minu jaoks
enamat, kui pelgalt laskmine
- vastutustundlik jaht. LõunaEestis on meil vennaga kahe
peale kolm metssigade söödakohta, kuhu viisime mullu talvel 3 tonni vilja, vaat et rohkemgi.“

li laskmise eest tuleb välja käia
suurusjärgus 10 tuhat eurottoim), leiaksin sellele kasulikuma rakenduse. Küll aga olen
sõprade kutsel tutvunud mitmete riikide jahipidamise traditsioonidega näiteks Poolas
ja Soomes,“ jagab Andres oma
kogemusi. „Kaaluksin ka jahti
Hispaanias, Venemaal ja miks
mitte katsetada mõnd huvitavat jahipidamisviisi? Näiteks
jaht vibuga tundub igati põnev
mõte, seal loebki sinu enda jahimeisterlikkus,“ täiendab ta.

Kulli pere noorimad: Anett ja Ander
tulid isale pöialt hoidma.

Andrese hobiks on jahi kõrval
ka kalastamine, kuid selle jaoks
jääb kõige muu kõrval üha vähem aega. Küsimusele, kuidas
õnnestub tal aega veel ka perele
leida, jääb ta hetkeks vaikseks
lausudes. Eks ma ikka jõuan,
kuidas muidu.“ Andresel on
3 last: tütred Lisett-Kristlyn ja
Anett ning poeg Ander. Koos
käiakse jalgratastega sõitmas
ja Eestimaad avastamas. Suviti
veedavad pisemad sageli aega
vanavanemate juures Andrese
lapsepõlvekodus Tõrvas.

Jahimeeste elustiiliga kokkupuutununa küsin nn unistuste
jahilkäigu kohta, kui saan vastuseks: „Jahiturismi mõistes ei
tõtta ma Aafrikasse pühvleid
või kaelkirjakuid laskma, mul
on puhtalt rahast kahju (pühv-

Maarika Haavistu
maarika.haavistu@ee.g4s.com

uudiseid MEILT JA MUJALT
Läti kolleegide kogemus:
pool aastat euroga
Alates selle aasta algusest on
ka meie lõunanaabritel lätlastel
kasutuses euro. Nii nagu Eestiski oli Läti kolleegidel suur
roll eurovahetuse protsessis.
Nüüd, kui Läti on saanud eurot kasutada pea pool aastat,
heidame pilgu ajaloosse ning
vaatame, kuidas meie sõsarettevõttel Lätis europööre läks.
Tehniliselt oli kogu vahetus
üles ehitatud sarnaselt Eestiga, sest põhinõuded on Euroopast ette antud ning isetegevus rahaveo valdkonnas ei
ole lubatud.
Eelnevalt olgu öeldud, et
erinevalt Eestist on Lätis rahakäitlejate osas konkurents
suurem ning G4S Latvija osakaal rahavedajate ning töötlejate turul on mõnevõrra
väiksem kui meil Eestis. Sellest tulenevalt ei saa siintoodud numbreid päris üks ühele
võrrelda meie tegevusega eurovahetuses, kuid kuna G4S
Latvija teeb koostööd Läti suuremate pankadega, siis
oli kolleegide töömaht kogu
protsessi juures üsna arvestatava kaaluga.

Sinu eest valvel

2013. aasta lõpukuude eeljaotuse käigus vedas G4S laiali ligi 100 tonni münte ja sedeleid pankade kontoritesse
ning 138 tonni euromünte
äriettevõtetele, millest enamik
on kaubandusettevõtted.
Ligikaudu 700 sularahaautomaadi osas tehti rahavahetus viimase 24 tunni jooksul,
rahaveo peamine töömaht
langes nagu Eestiski 31. detsembrile.
Õige möll läks aga rahatöötlustes lahti juba uue aasta
esimestel päevadel. Olgu eelnevalt mainitud, et Lätis seni
kasutatav Läti latt oli kursijärgselt kõvem raha kui kasutusse võetav euro ning sellest
tulenevalt oli ka lati müntide
ehk santiimide väärtus oluliselt teine kui näiteks eesti
krooniaegsetel sentidel. Jaanuarikuus töötlesid Läti G4Si
rahatöötlused sama koguse
santiime nagu tavaliselt terve
aasta jooksul. Kokku töödeldi aasta esimese kolme kuuga
128 tonni santiime.
Varasemate plaanide ja
prognooside osas tõstaksin
esile paar olulist kolleegide tähelepanekut, mis ei läinud prognoosipäraselt. Lati münte toodi käibelt tagasi

ligi 50% sellest kogusest, mida G4S eeldas. Samuti hakkas euromünt äriettevõtetest
töötlustesse saabuma varem
kui oli prognoositud: esimesed mündivood hakkasid laekuma juba esimesel jaanuari
nädalal. Siiski ei mõjutanud
need ootamatud nüansid europrojekti edukat käivitamist
ning koostöö rahaveo klientidega on veelgi tihedamaks
muutunud. Tihe ja edukas
koostöö Swedbank Läti kontoritega tagas selle, et panga
ärikliendid said kaaseeljaotuse käigus omale vajalikud
toimingud tehtud õigeaegselt
ning tõrgeteta
Kokkuvõtteks saab öelda,
et Läti euroalaga ühinemisel on kahe riigi vahel kaupu
ja teenuseid vahendavatel ettevõtetel nüüd märksa mugavam toimetada. Samuti saame
nüüd ka G4S Eesti tegevusi
rahaveo ja -töötluse osas Läti
kolleegidega paremini võrrelda, sest käideldav valuuta on
samasugune.
Andres Treimann
andres.treimann@ee.g4s.com

G4Si Töömalev kasvatab
hoolivaid noori
Ka sel suvel korraldab G4S
koolinoortele töömalevat, tehes seda tänavu täiesti uues
võtmes. Uue töömaleva märksõnadeks on hoolimine ja
ühiskonda panustamine läbi sotsiaalse suunitlusega töö.
Kui tavaliselt oleme pakkunud
lastele jõukohast tööd rannavalve abistamisel, siis tänavuse
maleva tööde loetelu on märksa laiem. Sotsiaalsem ka.
Lisaks teenimisvõimalusele
pakume lastele võimalust töötada kohtades, kus nad saavad
panustada kogukonna arengusse. Meie tänavuse töömaleva koostööpartneriteks on
G4S Rannavalve, Eesti Toidupank, Uuskasutuskeskus, Eesti Loomakaitse Selts ning Tallinna Diakooniahaigla. Loe
ridade vahelt: töömalev annab
lastele võimaluse saada terviklikum vaade ühiskonna toimimisest. Igas töökohas saavad
lapsed koolituse, mille raames
tutvuvad selle valdkonna vabatahtlike tööga, saamaks ettekujutust, miks need tegevused on
ühiskonna jaoks olulised. Veel
üheks töömaleva põhimõtteks

on mitmekesisus: suuname lapsi tegema erinevaid töid ning
kõige laiem valik on vanemate
lastel, kes kolmenädalase vahetuse jooksul saavad ettekujutuse kõikidest koostööpartnerite
poolt pakutavatest töödest.
Tänavu palusime malevasse
kandideerinud lastel kirjutada,
miks nad soovivad seda tööd.
Üllatavalt paljud lapsed kirjutasid, et ootavad meie malevalt
võimalust saada kogemusi, mis
aitavad neil tulevikus paremini
elukutset valida. Paljud märkisid, et näevad töömalevas võimalust aidata pere rahakoti
täitmisel. Osa noori tõi välja, et
on harjunud aitama oma peres
kõrges eas sugulasi ning nad
on valmis olema kasulikud ka
Diakooniahaiglas töötades.

Noored arvavad

Matthias, 15-aastane: „Ma
olen alati vaadanud oma venda, kes on käinud suviti tööl 13.
eluaastast alates. Ta on õppinud
aru saama, et raha ei tule kergelt ja millegi saamiseks on vaja
ka endal pingutada. Mina soovin sama teha. Kuna olen alati
olnud ka veidi tagasihoidlik, on
töötamine heaks võimaluseks
enda suhtlemisoskust parandada, olles võõras keskkonnas.

Kaubanduskeskustes ja linna
vahel ma niisama omavanustega jõlkumas ei käi. Maakodu
mul ei ole ja spordilaagrisse sel
aastal ei lähe. Oleks kahju terve suvi kodus passida :-) Tahan
ennast kuidagi kasulikult tunda. Loodan väga, et teile tööle
saan. Mina julgen hoolida!“
Sandra, 15-aastane: „Tean,
kui tähtis on perekond. Mul
on väike õde, kellega koos olen
palju aega veetnud. Samuti on
mul vanaema ja ka vanavanaema, keda olen palju abistanud
ja aidanud. Enda iseloomustamiseks võin öelda, et olen hea
suhtleja. Olen sõbralik ja abivalmis ning avatud uutele väljakutsetele. Armastan sporti ja teen
regulaarselt trenni. Olen harrastanud ujumist ja kergejõustikku. Kooli ajal käin kolm korda
nädalas kergejõustikutrennis.
Mind ei hirmuta tööd, mis vajavad püsivust ja füüsilist pingutust. Olen põhikooli lõpus
ja soovin väga saada kogemust
erinevates valdkondades, et teha valikuid oma tulevikuks.“
Kokku kandideeris G4Si
„Julged hoolida?“ töömalevasse ligi 150 last.
Julia Garanža
julia.garanza@ee.g4s.com
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Koit Toome : „Suvepäevad on
puhkamiseks ja vabalt võtmiseks“
G4S Eesti suvepäevadel üles astuv Koit Toome esinemiskalender on juba aasta algusest täis ning suvel,
kui teised puhkavad, ootab teda kõige tihedam tööaeg. G4Si peamaja külastamisele on Koidul eelnenud
pikale veninud öö stuudios, et „linti“ saada uus lugu,
mida ta pea katkematult ümiseb. Ometi saame suvepäevade üleskutse kiirelt salvestatud ning filmimise
käigus jõuab Koit testida Masternauti G4Si autodes
ning pidada maha väikese vestluse ka juhtimiskeskuse operaatoritega.
Koit, kui palju Sina igapäevaselt mõtled enda ja oma kodu turvalisusele?
Ausalt öeldes ei mõtle väga, kõik
on ilusti kontrolli all. Eks see oleneb ka sellest, kus piirkonnas sa
liigud, kus elad, mis seal ümbruskonnas toimub ja millised on
naabrid – kõik need asjad kokku
mõjutavad turvatunnet.

Aga kui mõelda kontsertide turvalisuse peale? On ju
aeg-ajalt tulnud ette mujalgi maailmas, et kusagil läheb
rüseluseks või keegi viskab
midagi lavale...
Minul ei ole õnneks ühtegi sellist olukorda olnud. Kõik
on inimesed, sõbralikud ja 99
protsenti positiivse suhtumisega. Viimased intsidendid jäid

kuhugi 90ndatesse, siis oli selles mõttes rohkem selline wild,
wild west aeg ja võis kõike juhtuda. Tänapäeval on üritused
üldjuhul hästi organiseeritud
ja turvatud ja kõik on okei. See
on korraldaja pärusmaa ning
mina artistina ei pea üldjuhul
selle peale mõtlema. Publiku
ohutus on loomulikult tähtis ja
selle eest hoolitsetakse.

Kuidas oma naabritega läbi
saad?
Linnas ma naabritega väga ei
suhtle, aga Pääskülas, kus mul
on vanemate maja ja kus ise
hakkan maja ehitama, on mul
kõik naabrid tuttavad. Meil on
tupiktänav, kus võõraid käib
haruharva ja neid kohe ka
märgatakse, sest hoiame üksteise tegemistel silma peal.

Milline on Sinu peamine kokkupuude turvatöötajatega?
Mina näen turvatöötajaid peamiselt kaupluses, rohkem kokkupuuteid ei ole olnud. Samas
kaubanduskeskus on minu
jaoks viimane koht, kus ise turvalisuse peale mõtlen. Turvatöötaja on seal vajalik eelkõige,
et hoida silma peale neil, kes tahavad maksmata poest väljuda.

Millist publikut arvad ees
ootavat G4Si suvepäevadel?
G4S töötajad – tavalised normaalsed inimesed. Mul on 20
aasta jooksul olnud nii palju
esinemisi ja üritusi, et ma ei
pea eraldi mõtlema, kes on
mu publik. Loomulikult ma
arvestan alati sellega, milline
publik on, mis vanuses jne,
aga mul on ikkagi oma väljakujunenud asjad, mis töötavad. Võib-olla natuke oleneb sellest, kui pikk kava on
ette nähtud ja sellest lähtuvalt saan esinemise üles ehitada niimoodi, et kontserdi
lõpuks oleks selline hea tunne, et „kahju, et läbi sai“.

Seega mõnusa elamuse saavad nii need, kes tulevad suvepäevadele ekstra Koidu
pärast ja ka need, kes tulevad lihtsalt suvepäevadele?
Suvepäevad on selline üritus,
kus inimesed võtavad vabalt

Fotod: Esme Kassak
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ja mõnusalt, tahavad lõõgastuda. Õhtune etteaste on selline tore boonus. Ma loodan,
et inimesed saavad tantsida,
nostalgitseda vanade laulude saatel ning kuulda ka uusi lugusid. Meie (Koit Toome ja tema bänd – EK) kõige
tähtsam ülesanne on tekitada hea tuju ja mõnus olemine õhtul. Külalisena lööb
sel õhtul kaasa ka Sarah Code One’ist, et esitada meiega mõned vanad lood. Koht
Käärikul suvepäevadeks on
ka väga kihvt.

Milline suvi Sinul tuleb ja
millal puhata saad?
Ainult töö ongi suvel, ühe
hingetõmbega aasta lõpuni on kõik tegemisi täis. Ees
ootavad mitmesugused eriprojektid, augustis teen kaasa
Birgitta Festivalil ja siis alustan kohe Vanemuises „Ooperifantoomi“ proovidega.
Nii hullumeelset aastat pole veel olnud. Eks ma üritan
esinemisi ühendada nii palju kui võimalik ka lõõgastumisega. Näiteks pakkus
hiljaaegu väikest vaheldust
kontsert Stockholmis või kevadel Prantsusmaal Val Thorensi suusakuurortis esinemine – siis saime ka ise veidi
lumelauatada ja suusatada.
Viimati puhkasin perega eelmisel sügisel Türgis.
Esme Kassak
esme.kassak@ee.g4s.com

„Julged hoolida?“ areneb portaaliks

Meil on head uudised G4Si
algatatud „Julged hoolida?“
liikumise sõpradele. „Julged
hoolida?“ on sotsiaalmeedia rüpest välja kasvanud
ning edaspidi koonduvad
kõik turvalise elukeskkonna
teemalised
nõuanded ja artiklid veebilehele
www.julgedhoolida.ee.
See ei tähenda, et Facebooki kanali www.facebook.
com/julgedhoolida kaudu
enam uudised mugavasti lugejateni ei jõuaks. Uudiseid
postitame edasi täpselt samamoodi nagu varem ka

Facebookis. Küll aga annab
see paremad võimalused end
meie kirjutatuga kurssi viia
neil, kes Facebooki ei kasuta.
„Julged hoolida?“ keskkonna
kolimine domeenile www.
julgedhoolida.ee võimaldab
meil kaasata lugejate hulka
need inimesed, kes ei kasuta Faceboooki; need, kes küll
kasutavad, aga ei ole meie lehe fännid ning inimesed, kes
soovivad meie artikleid lugeda mobiilselt või tahvelarvutist.
Seni ei olnud „Julged hoolida?“ artikleid võimalik lu-

geda nutiseadmete abil, kuna
Facebooki-põhine rakendus
ei võimaldanud seda. Nüüd,
kui oleme kolinud eraldi veebilehele, oleme eraldi mõelnud ka nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutajate peale
ning meie uus lehekülg on nutiseadme-sõbralik (responsive
- i.k), mis tähendab, et neist
seadmetest vaadatuna kohandub pilt ekraanile vastavaks.
„Julged hoolida?“ ettevõtmine tähistas sügisel oma 3.
sünnipäeva ning praeguseks
on meie Facebooki-lehel üle
25 000 kasutaja. „Julged hoo-

lida?“ teemade tõstatamisel
on palju ideid andnud G4Si
töötajad, kellel üks või teine
teema südamel on. Rõõm on
ka selle üle, et nii mõnigi kord
on meie inimesed valmis ka
oma südamelähedasel teemal
kirjutama. Ootame jätkuvalt
avasüli teie mõtteid ja kaastöid!
Tule tutvu „Julged hoolida?“ teemadega internetis
www.julgedhoolida.ee ja kui
meeldib, soovita ka sõpradele!
Ande Etti
ande.etti@ee.g4s.com

G4Si parimate töötajate tänuüritusel
pärjati Janek Aasta spordimehe tiitliga
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KLIENT kiidab
Jagame rõõmuga klientidelt tulnud tagasisidet
meie töötajate hoolivate
tegude ja tubli töö kohta.
Mõned kiitused avaldame G4SPressi veergudel,
kuid kõikide klientidelt
tulnud tänusõnadega
saab tutvuda G4Si siseveebis: net.g4s.ee

Tasuta liiklusreguleerija
koolitus kindlustab lisasissetuleku
30.-31. mail ja 6.-7. juunil toimuvad Põhja piirkonna liikluse reguleerija kahepäevased koolitused, mille edukas läbimine annab võimaluse teenida lisaraha,
osaledes suurürituste liikluse reguleerijana.
Mullu reguleerija koolituse
edukalt läbinud turundusjuht
Tarmo Pärjala meenutab saadud kogemust: „Koolitusel
anti teadmised liikleja käitumist mõjutavatest teguritest, seadusandlusest, liiklusmärkide ja teemärgiste
tähendustest, samuti tutvustati nõudeid fooridele ning
reguleerija varustusele. Tuletasime meelde kunagi füüsikatundides räägitu: seos
kiiruse ja pidurdusteekonna kohta. Ühesõnaga praktilised ja liikluses igapäevaselt
vajaminevad põhitõed. Kui
paljud meist saavad öelda, et
tunnevad ja mõistavad liiklusreguleerija poolt antavaid
juhiseid? Ilmselt vähesed,
kuigi autojuhtide jaoks on see
kohustuslik teadmine.“ Rannavalve juht Henry Seemel,
kes sai samuti eelmisel aastal liiklusreguleerija diplo-

mi, vahendab enda kogemust:
„Oli kasulik koolitus. Tuletasin meelde juba teadaolevaid
liiklustõdesid, kuid sain teada ka palju uut. Reguleerimise praktika on harukordne
võimalus saada juhtimiskogemust nö otse lahinguväljalt. Mis veel on oluline - igal
kutsetunnistusel on oma hind
ja väärtus, sest kunagi ei tea,
millal tuleb see hetk, kus kõik
need teadmised ja oskused
kasuks tulevad. Ka teenistuse
mõttes...“
Suvi on G4Si jaoks alati kõige kiirem tööaeg ning
koolitatud liiklusreguleerijad
on alati hinnas. Kui soovid
teenida lisa ning tasuta liiklusreguleerija koolitus pakub
huvi, anna sellest teda oma
turvajuhile või võta ühendust
koolitusjuht Anu Stambergiga. Liiklusreguleerija kutsetunnistus ei aegu ja seega saab omandatud teadmisi
saab üsna pikalt lisateenistuseks kasutada.
Anu Stamberg
anu.stamberg@ee.g4s.com

Õppetöö käigus saab saab liikluskorralduse loogika palju selgemaks,
praktiline ülesanne välja lülitatud valgusfooriga ristmikul annab vahetu liikluse reguleerimise kogemuse.
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Telefon 651 1825

Sinu eest valvel

Väljaandja:

AS G4S Eesti
Paldiski mnt 80
Tallinn 10617

Klient edastas tänusõnad
Lõuna piirkonna turvatöötajale Urve Novožilovale, kes
aitas oma tööpostil mitmeid
vargusi avastada. Urve abiliseks oli… videovalve salvestused. Kliendil ja turvatöötajal tekkis kahtlus, et väljaspool
turvatöötaja tööaega võib üks

Toimetus:

Julia Garanža
Ande Etti
Kristel Saarm

Mustamäe tee Pardiralli

16. mail tuli G4Si meilile üks
vahva kiri. Jagame seda muutmata kujul.
„Täna, kella 12.30 paiku
avanes Mustamäe tee 55 kontori aknast välja vaadates järgmine vaatpilt: suunaga Mustamäe poole (Toyota keskuse
lähedal) seisis esimeses sõidureas vilkuvate ohutulede-

G4S Tööbörs –
mis see on ja kellele?
Kas tead, millised ametikohad on G4Sis vakantsed ja
kust on võimalik nende kohta infot saada? Veel mõned
nädalad tagasi oli tavapärane,
et leidmaks majasiseselt uus
töökoht, vaadati töökuulutusi,
mis on meil üleval erinevates
töövahendusportaalides.
Selleks, et saaksid olla põnevate väljakutsetega kursis, oleme
koondanud kõik G4S tööpakkumised kokku ja ülesseadnud need meie siseveebi (vaata: net.g4s.ee
koolitus
ja karjäär
Tööpakkumised ettevõttesisesed).
Sisemiste
tööpakkumiste
rubriiki tasub vaadata, kui

Foto: Tarmo Pärjala, Julia Garanža

Tänavu suvel vajame liiklusreguleerijaid XXVI laulu- ja XIX
tantsupeol, Saaremaa Rallil,
SEB Sügisjooksul ja mitmel
teisel suurüritusel, millest anname jooksvalt teada G4Si siseveebis net.g4s.ee
Koolitus toimub koolituskeskuses aadressil Mustamäe
tee 5 c. Koolituse sisust lähemalt: esimesel päeval antakse
teoreetilised teadmised, teisel päeval harjutatakse liiklusreguleerija liigutusi ja liiklejatele antavaid juhiseid ning
lõpetuseks saavad kõik õpilased kontrollida oma teadmisi reaalsetes tingimustes –
ristmiku reguleerijana. Põhja
piirkonnas toimub liiklusreguleerija "kuiv trenn" Suurtüki tänaval, praktiline osa toimub Ehitajate tee ja Vilde tee
ristmikul, mis on saanud vastava loa Tallinna Transpordiametilt.

Järjepidevus viib sihile

naisterahvas kaupluses vargil
käia. Videoanalüüs kinnitas
seda. Kliendiga kooskõlastatult lubas turvajuht tulla Urvel väljaspool tööaega kahtlusi äratanud naist jälgima,
kuna oli teada, et naisterahvas käib enam-vähem kindlatel kellaaegadel. Turvatöötaja
kutsus omakorda julgestama
ka patrulli. Tal õnnestus kahtlusalune kinni pidada varastatud kaubaga ja see isik võttis
omaks ka eelnevad vargused.
Mis seal salata, kinnipidamine sai teoks tänu Urve järjepidevale jälgimistööle.

otsid endale uut väljakutset
või soovid, et töökoht oleks
kodule lähemal. Näiteks Mait
on töötanud meil turvatöötajana aasta ja tunneb, et tahaks liikuda edasi. Tööpakkumisi vaadates tekib tal huvi
inkassaatori ametikoha vastu. Selleks, et töö kohta täpsemat informatsiooni küsida, saab Mait kontakteeruda
G4Si värbamiskeskusega või
ametikoha otsese juhiga.
Tihtipeale on meil ka selliseid
ametikohti, mida me organisatsioonist välja ei kuuluta
ja välistes tööjõuportaalides
neid üleval ei ole. Küll aga on
nad olemas meie ettevõte sisemiste tööpakkumiste all.
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ga G4S kirjadega auto. Auto
ees, sõiduteel kükitas beežis
jopes (seljal suur G4S logo)
meesterahvas. Teravdasin pilku, et mis too meesterahvas
seal sõiduteel toimetab… mis
on juhtunud? Ja mulle sai selgeks põhjus: mees tõstis pisikesi pardipoegi sõiduteelt
kõnnitee kõrgest äärekivist
üles kõnnitee ja muru poole.
Pardimamma ületas poegadega neljarealist teed, ise oli kenasti servast üles saanud, aga
pisikesed sulekerad ei saanud
järele.
See oli väga armas!
Tervitused teile sinna sipelgapessa!“
Täpsustuseks olgu öeldud, et
tervitused ja tänusõnad pardipere päästmise eest kuuluvad
Põhja piirkonna patrullteenistuse päevnikule Raul Menindile ning patrullteenistuse vahetusevanemale Allan Salurile!
Aitäh teile hoolivuse eest.
Kommunikatsiooniosakond
kysimused@g4s.ee.com
Sellega tahame anda ennekõike oma töötajatele võimaluse leidmaks endale soovi
korral majasiseselt uus väljakutse.
Ka saavad tööbörsil üleval
olema eriprojektide tööpakkumised (nt: Harju Rally,
Harley-Davidsonide üleilmne kokkutulek), kus mehitame konkreetse ürituse jaoks
meeskonna. Nii saad soovi
korral teenida lisaraha ja osa
võtta erinevate suurürituste
turvalisuse tagamisest.
Iga nädala alguses uuendatakse tööpakkumiste seis, et
kõik värsked tööpakkumised
jõuaksid Sinuni.
Edukaid majasiseseid kandideerimisi!
Indrek Sarjas
Indrek.sarjas@ee.g4s.com

huumoriNURK

Mille eest
suitsuandur
sind hoiatab?

Tuleoht
Sinu võimed köögis

Priit Valk
Maarika Haavistu
Esme Kassak
Kristiina Makut

Madonna

Kristiina Makut

Moekate hiidpäikesprillide taga peidab end G4Si
Tervisematka ootamatult väisanud popdiiva.

G4Si turundusspetsialist peidab töörohkest
kevadkampaaniast väsinud silmi mustade prillide taga.

Tarmo Pärjala
Andres Treimann
Artur Aunapu
Ene Raja
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