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kasutamaks ära turvaettevõtete ressursse.“
Priit Sarapuu

Loe lk 3

Persoon: Kristjan Saarik

Loe lk 7

Loe lk 6

Loe lk 5

Reportaaž: öö pealinna patrullis

Lähme külla: AS Ühisteenused

Intervjuu sportlasega:
Eero Liivandi

G4S Eesti infoleht nr 5(119) | september/oktoober 2014 | Ilmub aastast 1995

G4S valvab Eesti teaduse kodu
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nõudmisiL. Toturva- ja videosüsteemide
valikule ning
ehituskvaliteedile, süsteemid peavad
kindlalt toimima ja ühilduma üle Eesti.
Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna sisevalvetalituse juhataja Andres Kriibi
sõnul on senine koostöö G4Siga sujunud hästi. „Asjad toimivad ja tekkivad probleemid leiavad kiiresti lahendused, mis on
osapooltele vastuvõetavad. Mis
seal salata, latt on G4Si Lõuna
meeskonna jaoks seatud kõrgele, mistõttu loodan, et samasuguse osavõtlikkusega kohtlete
meid ka muudes piirkondades,
kus pakute meile teenust. Loodan, et info liikumise kiirus, millega oleme siin Lõunas harjunud,
on standardiks kõigile teie üksustele.“ Andres Kriibi lisab, et olles
piisavalt hästi kursis Eesti turvaettevõtete võimekusega, ei olnud
hanke tulemustes tema jaoks mi-
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ned õppehooned – need on
rahvusvaheliselt tunnustatud
teaduskeskused, kust tuleb
pidevalt uudiseid läbimurretest teadusmaailmas. Adume
selgelt, kui suured väärtused
on usaldatud meie hoole alla ning vastav peab olema ka
nende kohtlemine,“ arutleb
Liblik.
Veidi varem tellis ülikool
G4Silt mahukad turvakontseptsioonid kõigile hoonetele. Analüüsi ning juhendite
koostamisel lõid kaasa mitmed
meie töötajad. Hea peremehena on ülikool võtnud seda tõsiselt, asudes rakendama saadud
juhiseid samm-sammult arengukavasse. Hoonete ehitamisel
esitab Tartu Ülikool kõrgeid
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omaks videoanalüütikaga varustatud valvekeskust, sest
juba praegu on videoanaltüütikavalve turvaturu kiirelt arenev valdkond. Tulevikus peaks videovalve osakaal
ülikooli turvateenuse mahus
veelgi kasvama.
Lisaks suurele arvule Tartus
asuvatele hoonetele kuuluvad G4Si valve alla ka Pärnus,
Narvas, Saaremaal ja Viljandis asuvad objektid. „Turvavaldkonna jaoks tavapärane
mõiste „objekt“ kätkeb ülikooli puhul märksa rohkem,
kui ollakse harjunud arvama.
Geenivaramu, Biomeedikum,
Põhjamaade
kaasaegseim
füüsikahoone, SIME (Siirdemeditsiini keskus) ning küm-
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Tartu Ülikoolile kuulub enda ja läbi seotud asutuste
pea 100 üle Eesti asuvat hoonet, mis selgitab, miks hanke üheks oluliseks nõudeks
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Rangete nõudmistega hange

oli turvaettevõtte lai patrullekipaažide võrgustik. Samuti seadis ülikool tingimuseks
kindla arvu ekipaaže igas välja toodud piirkonnas. Tellija
pädevusest ja süvenemisastmest annab aimust ka ekipaažide koosseisu ning tehnikute kompetentse määratlev
punkt. Lisaks patrullteenistuse võimekusele on Tartu Ülikooli jaoks oluline, et neljaks
aastaks valitav turvapartner
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Turvalepingu mahtu kommenteerides ütleb Lõuna piirkonna müügiosakonna juhataja Üllar Liblik, et ülikool on
vaieldamatult Lõuna piirkonna kõige suurem klient.
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Septembris võitis G4S Tartu Ülikooli mahuka turvahanke, mille kohaselt jätkub 1998. aastal alanud koostöö ka
järgneval neljal aastal. Lepingu järgi peab G4S osutama
ülikoolile täismahus turvateenust, sealhulgas 52 üle Eesti
asuva ülikooli objekti tehnilise valve. Hankega paralleelselt toimus häireteenuse 112 teenusepakkuja valik ning
ka selle võitjaks osutus G4S.
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„Turvavaldkonna jaoks tavapärane mõiste „objekt“ kätkeb
ülikooli puhul märksa rohkem, kui ollakse harjunud arvama.
Geenivaramu, Biomeedikum, Põhjamaade kaasaegseim füüsi·
kahoone,
SIME (Siirdemeditsiini keskus) ning kümned õppehooned – need on rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskeskused,
kust tuleb pidevalt uudiseid läbimurretest teadusmaailmas.“
Üllar Liblik
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Eesti tuntuim ülikool on vaid üks 52 objektist, mida G4S valvab
Tartu Ülikooliga sõlmitud lepingu raames.
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dagi üllatavat: „Võitis see, kes vastab kõikidele meie nõudmistele.“

Jõe

Perspektiivikas koostöö

Jõudsalt arenev ülikool nõuab
tempokat sammu ka turvapartneril. „Ülikooli ranguses on
omad plussid. Teadliku kliendiga, kes teab täpselt, mida tahab,
ning oskab vahet teha, on ka
teenuse pakkujal veidi lihtsam.
Teine suur pluss on ülikooli kui
kliendi tohutu arengupotentsiaal. Järjest laienev teaduskeskus tõotab ka tulevikus palju
tööd,“ selgitab Üllar Liblik. Lisaks tehnilise valvega seotud
töödele, on G4Si vastutada ka
suures osas valvesüsteemide
hooldus ning sellega seotud installatsioonitööd. Viimaste maht
on sama suur kui tehnilise valvega seotu. Andres Kriibi lisab:
„Hanke tulemusena sõlmitud
leping annab mõlemale poolele
kinnitust ja kindlust, et ka järgmiseks neljaks aastaks plaanitud
kinnisvara arenduste puhul saame üksteisega arvestada.“
Julia Garanža

Sinu eest valvel
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Riik, teeme rohkem
KOOSTÖÖD!
Priit Sarapuu

juhatuse esimees

S

Ma loodan, et riik oskab
näha reformide käigus laiemat
pilti ning siseturvalisuse küsimuste arutamisel arvestab ka
turvaettevõtete võimalustega.
Turvasektoriga võiks ja tuleks teha
rohkem koostööd, kasutamaks ära
turvaettevõtete ressursse.

eptembri esimestel kuupäevadel toimunud
USA presidendi visiit Eestisse ei jätnud ühtegi kahtlust: väike riik on suutnud luua tugevad ja usaldusväärsed suhted maailma poliitilisel kaardil tooni andva suurriigiga. Samuti
saime kinnitust, et NATO on kaitsmas meie huve,
kui selleks peaks olema vajadus. Tuleval aastal investeeritakse riigikaitsesse rohkem kui NATOle lubatud 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.
Sellega oleme tunnistajaks, et riigi kaugusesse suunatud pilk on terav ning meil on kindel siht, kuidas
edasi minna.
Kuidas on aga lood siseturvalisusega?
Eesti elanike mure on kuritegevuse pärast kümnendi madalailmal tasemel, nagu selgub Eurobaromeetri analüüsist. Kui 2004. aasta kevadel pidas iga
kolmas Eesti elanik kuritegevust peamiseks riigi ees
seisvaks probleemiks, siis tänavu kevadel oli selliseid
inimesi vaid 6%. Registreeritud kuritegude arv on
aasta-aastalt langenud, sh ka varavastased kuriteod.
Suuresti on selle taga Eesti politsei tubli töö ning
julgen arvata, et oma panuse on andnud ka turvafirmad. Kuigi Eestis puudub sellekohane kõiki turvaettevõtteid hõlmav statistika, on alust arvata, et
turvafirmadel on märkimisväärne roll varavastaste
süütegude tõkestamisel. Ainuüksi G4Si turvatöötajad annavad politseile iga-aastaselt üle ligi 4000 korrarikkujat, kellest valdav osa tabatakse seoses varavastaste õigusrikkumistega. Kahanevate arvude taga
on tõsine töö. Samuti võib langevast statistikakõverast välja lugeda, et korrakaitsjatel vabaneb ressurss
tegelemaks prioriteetsemate kuriteoliikidega. Ettevõetud reform politseis peaks seda ka toetama.
Ma loodan, et nende reformide käigus osatakse
näha laiemat pilti ning riigi siseturvalisuse küsimuste arutamisel arvestatakse ka turvaettevõtete võimalustega. Sarnaselt järjest laialdasemale vabatahtlike
kaasamisele peab riik tegema jõulisemat koostööd
turvasektoriga, kasutamaks ära turvaettevõtete ressursse. Miks peaks?
Olukorras, kus Eestis hajaasustus aina suureneb
ning riigi enda ressursse ei pruugi jätkuda, tagamaks
piisav kohalolek, peaks teravamalt üle vaatama juba olemasolevad võimalused. Eestis on piirkondi, kus politseipatrulli teenistuspiirkonna raadius
võib ulatuda 50–60 kilomeetrini. Kehvade asjaolude kokkulangemisel võib neis piirkondades reageerimisaeg drastiliselt pikeneda, avaldades negatiivset
mõju abivajajate turvatundele. Samal ajal on turvaettevõtetel olemas pea kõikjal Eestis sisuliselt dubleeriv süsteem, mis võimaldab kiiret reageerimist ja
seeläbi politsei abistamist avaliku korra kaitsmisel.
Ka muudes olukordades, mis otseselt ei nõua politsei sekkumist - liikluse reguleerimine, kergemate
liiklusintsidentide fikseerimine, kiiruse mõõtmine-,
saavad turvaettevõtted olla riigile kohusetundlikuks
partneriks. Kõiki neid ülesandeid täidetakse lepingulistel alustel turvaettevõtete poolt edukalt juba
praegu, sellekohaseid näiteid on nii G4Sil kui ilmselt ka teistel turvaettevõtetel. Samuti oleks üks lisavõimalus hädaolukordade kiiremaks ja tõhusamaks
lahendamiseks turvafirmade, politsei ja päästeameti häirekeskuse kindlatel alustel reglementeeritud
koostöösuhe. See annaks võimaluse paindlikumalt
planeerida ressursse, tõstes seeläbi kogukonna turvatunnet, sest nii saame tagada parema korrakaitsjate kohaloleku. jätkub kõrvalveergudel lk. 2
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Soovitusindeksi luubi all
klienditeenindusdivisjon

V

aadates 2013. aastal alustatud
Soovitusindeksi tulemusi, saame julgelt
tõdeda, et kliendilt teenindusjärgse tagasiside küsimine on
end igati õigustanud. Klientide hinnangud on tõusuteel
kõikides divisjonides. See näitab, et oleme kuulanud klienti ning parandanud oma tegevusi. Võrreldes eelmise ja
käesoleva aasta tulemusi, on
näha, et ettevõttele antav hinnang on kasvanud 6% ning seda eelkõige tänu negatiivsete
kogemuste vähenemisele. Endiselt hindavad meie kliendid
kõige rohkem kompetentsust
ning sobiliku lahenduse leidmist (38% vastanutest). Kiirust, viisakust ja sõbralikkust
hinnatakse võrdselt – neid
on rõhutanud ligi 15% klientidest. Tagasisidest lähtuvalt
oleme teinud olulisi muudatusi: et abi oleks kiirem, suurendasime tehnilise toe meeskonda ja avasime e-teeninduse,
kus kliendid saavad kiirema
ja mugavama ülevaate tarbitavast teenusest. Personalidivisjon on alustamas ulatusliku
koolituskavaga, mis keskendub veelgi enam tööoskuste
arengule.
2013. aasta alguses saadeti esimesed küsimustikud just
klienditeenindusdivisjonist
ning tänaseks päevaks küsime tagasisidet tehnikute, tehnilise toe, kliendihaldurite
ning ka häirejuhtimisspetsialistide tööga seotud tegevustele. Klienditeenindusdivisjo-

ni tööle on andnud hinnangu
2300 klienti. Selle aasta ambitsioonikast soovitusindeksi eesmärgist, milleks on 51%,
puudub vaid paar pügalat.
Rõõmu teeb fakt, et kõik meie
osakonnad on võrreldes mullusega parandanud enda tulemusi – vähenenud on mittesoovitajate ja suurenenud
soovitajate arv. Küsitluse vastustesse süüvimisel on märgata kindlat seaduspära: parima
hinnangu tagab teenindusel
kogetud positiivne üllatus.

Tehniline tugi – kogemusterohkeim

Kõige kogemusterikkam on
meil tehnilise toe osakond
Viljar Vallneri juhtimisel,
kes otsib ka kõige rohkem lahendusi soovitusindeksi tulemuste parandamiseks. Viljar
hindab oluliseks kohest tagasisidet kliendiga kohtunud
töötajale. Tehnilise toe osakonnast väljastatakse pooled
meie divisjoni küsitlused ning
seega mõjutab ka siin tehtav
teeninduskvaliteet kõige rohkem divisjoni tulemusi.
„Mees tegi mis vaja, vahetusjalatsid olid kaasas, oli
igati viisakas ja oskas küsimustele vastata ning soovitusi anda. Pange talle preemiat ka natuke...“
„Kusjuures jäin väga rahule, esialgne pakkumine,
mis tundus minu jaoks kallis
(väljakutse + toode), asendati

Siseministeerium valmistab ette
Siseturvalisuse arengukava
Juhiveeru jätk: "Riik, teeme rohkem koostööd!"
Detsembris plaanib Siseministeerium esitada Vabariigi
Valitsusele kinnitamiseks Siseturvalisuse arengukava. See on
raamdokument, mis määrab kindlaks turvalise elukeskkonna
loomise ja säilitamise aluseks olevad siseturvalisuse valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid. Arengukava
defineerib turvalisust kui „paljude kaasabil loodavat ühiskondlikku seisundit, milles inimene tunneb ennast kaitstult,
kus on tagatud ohutu elukeskkond, vähendatud on tõenäosust
sattuda ohuolukorda ning suurendatud on võimekust ohule
reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju.“
Oma ettepanekud kogukondade turvalisuse osas on esitanud ka Eesti Turvaettevõtete Liit. Turvaettevõtted on valmis
tegema riigiga laialdasemat koostööd: me tahame olla
nende paljude seas, kes loovad turvalisema Eesti.

võimalusega, et ise parandan/
vahetan antud detaili ära ja see
sobis väga hästi mulle.“

Teeninduskeskus – tagasiside
kõige kiirem

Teenust, mille eest kliendid meile igapäevaselt tasuvad ning mille osas ootavad kõige täpsemat, kiiremat
ning oskuslikumat teenindust, osutab Arto Durejko
juhitav teeninduskeskus. Just
siin on väga oluline saada
kiiresti tagasisidet meie teenindussituatsiooni headusele. Tulemuste jälgimine on
näidanud, et kõik meie tegevused kajastuvad ka klientide poolt antavas hinnangus, olgu selleks hinnatõus,
tööjõupuudus, puhkused või
ka ilmastikust tulenev häirete rohkus. Selle aasta alguses rakendus tulemustasu
soovitusindeksi eesmärkide
täitmisel ka teeninduskeskuses. Juhtimiskeskuse töös
oleme pööranud tähelepanu
suhtlemisoskusele telefoni
teel. Teeninduskeskus on teinud võrreldes eelmise aastaga meie divisjonis kõige positiivsema hüppe.
„Aednik tegi kogemata valehäire garaažis. Ise olime perega Kopenhaagenis. Äi
ning ämm on kontaktisikud,
kuid ei teadnud aedniku tulekust midagi. Ekipaaž tuli kohale, aednik on elus, keegi kellegagi inetult ei käitunud. Aednik
maksab lihtsalt valehäire kinni.

Ühesõnaga kõik toimib reeglina nagu lubatud …“
„Minu jaoks on alla igasugu arvestust see, kui G4S
vastab minu saadetud e-kirjadele mitu päeva...“

Ärikliendihaldus – kompetentsilaegas

Divisjoni kõige paremad ning
ka olulisemad tulemused on
Eero Liivandi poolt juhitud ärikliendihalduses. Kõige suurema kogemustepagasiga kliendihaldurid asuvad siin
osakonnas ning see kajastub ka
klientide poolt antavas tagasisides, kus hinnatakse väga kõrgelt kompetentsi, pikaajalist
kogemust, ettevõtet tervikuna.
„Viimased kliendi jaoks
olulised tehnilise valve
probleemid on saanud lahenduse tänu kliendihalduri aktiivsele tegevusele.“
„Jätkusuutlik turvaettevõte, kompleksteenuste lahendused ärikliendile, lai territoriaalne kaetus (võimekus).“
„Koostöö on kestnud juba
terve aasta. Ollakse täpsed,
professionaalsed ja ka vajalik
info liigub alati kiiresti. Kõikidele erinevatele palvetele, soovidele, mis puudutavad rahavedu kauplusest, oleme saanud
kiired lahendused. Aitäh!“
Dagmar Pedaja
Ene Raja

Tervitame
uusi töötajaid!
Alates 11. augustist
töötab
taas
juhiabina
G4S Eesti ridades Maret Koppelmaa. Maret
töötas varasemalt
G4Sis aastatel 2000 kuni 2006
ja suundus siis emapuhkusele. Viimati töötas Maret advokaadibüroos.
Vahepeal G4Sist eemal oldud aja jooksul on Maret saanud kahe poja emaks ning
töötanud lisaks advokaadibüroole ka firmades US Invest ja
USS Security.
Enne G4S Eestisse tööle tulekut 2000. aastal jõudis Maret töötada kõigepealt esimestes Selverites Tallinnas ja siis
juba sekretärina Kaubamajas.
G4Sis töötamisega õnnestus
Maretil ühendada ka õpingud
Eesti-Ameerika Äriakadeemias, kus õppis ärijuhtimist.
Õpingud andsid Maretile suurepäraseid lisateadmisi, mis
tulevad niisamuti juhiabi töös
kasuks.

Hiljutise töö kohta advokaadibüroos räägib Maret ise,
et see andis hea kogemuse,
kuid ta on harjunud suurema
meeskonnaga ning turvavaldkond on tema jaoks aastatega
väga omaseks saanud. Tere tulemast tagasi, Maret!
Klienditeenindusdivisjoni
erakliendihalduses alustas 2. septembril kliendihaldurina tööd
Jana Randii.
Töötades varasemalt optometristina, on Janal ligi 5-aastane kogemus klienditeeninduses.
G4Si tööle tuli Jana algselt häirejuhtimise spetsialistiks, kuid saades sisse Tallinna Tehnikaülikooli, otsustas
ennast proovile panna ametikohal, mis toetaks rohkem
valitud eriala. Tehnikaülikoolis on Janal omandamisel magistrikraad ärikorralduses.
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Kristjan Saarik – raskelt hea juht Suurürituste turvamisest:

Kristjan Saarik Saaremaa Rallil

G4Si jaoks tegevust täis suviste sündmuste möödudes oleks paslik tõsta rambivalgusesse mees, kes on
väga suures mahus aidanud kaasa nende õnnestumisele. Lubage esitleda: talvel lennundusosakonna juhataja, suvel lisaks sellele massiürituste turvalisuse
koordinaator Kristjan Saarik.
Kohtun Kristjaniga kiirel ajal,
mil leiavad aset ettevalmistused Ameerika Ühendriikide
presidendi Barack Obama visiidiks. „Lennujaamas on sellega seoses väga palju tööd,
mingi aeg tuleb kõik seisma
panna, nii et ükski tuvi ei lenda. Kõik asjassepuutuvad isikud tuleb läbi vaadata, juhatada, kuhu vaja ja veel palju
muud,“ kommenteerib Kristjan. Seega, samal ajal kui tuvid lendamisest puhkavad, on
Kristjanil käed-jalad tööd täis.
Teisalt aga, millal Kristjanil
üldse rahulik aeg olnud on?

Elab väljakutsetele

Kuna teemaks on siiski suviste ürituste järelkaja, küsin, kuidas Kristjan lennundusmehena üldse ürituste
korraldamisse sattus. „Mulle on kogu aeg meeldinud
võtta vastu suuri väljakutseid. Seitse aastat tagasi, kui
toimus meie ettevõtte jaoks
esimene Õllesummer, ei julgenud keegi selle juhtimist
enda peale võtta. Mina olin
toona lennujaamas turvajuht
ning juba tuttavate kohustuste kõrval tundus see väljakutse väga atraktiivne,“ meenutab Kristjan varasemaid
aegu. Tundub, et suursündmused pakuvad talle tänini
piisavalt väljakutseid, kuna
koos teenistusjuhist partneri
Kristiina Eelmaaga on nad
juhtinud vägesid kõigil viimase aja üritustel, kus G4S
on turvalisust taganud.
Uurin, kuidas üldse näeb
välja ühele üritusele korra

ja kaitse kindlustamine juhi tasandil. „Paljud ei pruugi teada, et tegelikult algab
meie töö juba tükk aega enne ürituse toimumist. Eeltööna kirjutame kõik projektiga seonduvad tegevused
üksipulgi lahti ehk siis koostame turvaplaani ja kooskõlastame selle kliendiga. Paneme paika, kuidas hakkab
toimuma kliendiga suhtlemine ja üleüldse asjaajamine. Logistika, kes, kus ja millal – see kõik tuleb detailselt
planeerida,“ loetleb Kristjan
üles tegevused, mis leiavad
aset pikalt enne seda, kui algab reaalne turvatöö. Tema
sõnul võib kergemalt hingata
juba siis, kui üritus on alles
käimas ning on näha, et kõik
toimib plaanipäraselt. Selle
eelduseks on aga piisav ettevalmistus, mis hõlmab paljusid koosolekuid ja koolitusi
ning mille ideaalseks tulemiks on meeskond, kes käib
ühte jalga (kasutades Kristjani enda sõnavara).

Meeskond on A ja O

Kristjan hindabki kõige rohkem hästi toimivat ja tugevat
meeskonda. Et tagada oma
meeskonna töö efektiivsus,
õpib ta selle liikmeid põhjalikult tundma – viib ennast
kurssi nende tugevate ja nõrkade külgedega ning kui vaja, ka muude omadustega. Tänu sellele saab ta hiljem jagada
ülesandeid nii, et igaüks saaks
endale sellise, milles just tema kõige parem on. Lõhnab
geniaalse strateegia järele. Samas tunnistab Kristjan, et te-

ma näol on tegu „raske“ juhiga.
Mida tähendab „raske“? Kristjan lausub julgelt silma vaadates: „Ma ei karda otse välja öelda, kui midagi on läinud
halvasti, samal ajal kui paljud
juhid otsustavad pea liiva alla peita ja olukorda ignoreerida.“ Samamoodi aga kuulab
Kristjan ära kogu kriitika enda
suhtes, kui see on vähegi konstruktiivne ja põhjendatud. „Kui
keegi ütleb mulle, et midagi
saab paremini teha, olen ma
alati kahe käega selle poolt.“

Õuna meetod

Jätkates veel juhtimismeetodite teemal, mainib Kristjan,
et ta on väga palju üle võtnud
omaenda juhilt, valvedivisjoni
direktorilt Villu Õunalt. „Villu on olnud suureks eeskujuks
nii minule kui Kristiina Eelmaale. Ta hindab kõrgelt distsipliini, tiimitööd ja süsteemsust ning pikaajalise koostöö
jooksul on samad väärtused
üle kandunud ka meile,“ sõnab Kristjan. Villuga seoses
meeldib talle meenutada ka
üht ütlust: „Kui ei meeldi, tee
midagi muud.“ Kristjan ise ei
pea aga lähiajal kindlasti endale teistsugust tegevust otsima, kuna oma praeguse tööga on ta väga rahul. „Kas oleks
üldse võimalik nii kaua lennujaamas ametis olla, ilma et töö
meeldiks?“ kõlab tema kommentaar.
Uurin Kristjanilt, mis talle
oma töö juures kõige rohkem
meeldib.
„Rutiinivabadus,
pidevalt uued väljakutsed
ning loomulikult see, et ükski päev pole eelmise nägu,“
loeb ta üles peamised eelised. Kui rääkida suurürituste korraldamisest, armastab
Kristjan aeg-ajalt meenutada, kuidas näiteks Viljandi
folgi ajaks põrutatakse kogu meeskonnaga juba varakult kohale ning lahkutakse
alles mõni aeg pärast sündmuse möödumist, kui kõik
vajalikud otsad kindlalt kok-

ku tõmmatud. Kodust ollakse
eemal pea nädal aega ning sel
ajal ei vaata Kristjan kordagi
arvutisse, teleriekraani, ei loe
lehti ega tarbi mistahes muul
kujul meediat. „Sa justkui lülitad end muust maailmast
täiesti välja ning keskendud
ainult enda ümber toimuvale. Vahelduseks on see tegelikult päris mõnus,“ põhjendab
Kristjan oma isoleerumishooge.

Organiseerib ka pere asju

Kas kõige selle kõrvalt jääb
tal üldse aega isiklikule elule?
Tuleb välja, et jääb küll. Kristjan on nimelt ka oma peres
suur organisaator, hoolitsedes koos abikaasaga muuhulgas selle eest, et tema võistlustantsijast pojal Siimul ei
jääks ükski trenn ega oluline
võistlus vahele ning ka koolitükid saaksid tehtud. Kristjan möönab, et kohati on logistiline pool üpris keerukas,
kuid pojale on vaja toeks olla. Tänu perekonna toele on
Siim juba nii mõndagi saavutanud: Eesti meister kümnes
tantsus, Põhjamaade meister
standardtantsudes, maailma
mainekama võistluse, Inglismaal peetava Blackpooli tantsufestivali medalist, mitmekordne medalist eri maailma
võistlustel jne. Kristjani poja tegemistele võib kaasa elada tema Facebooki lehel www.
facebook.com/siimmaria.
Lisaks pojale kasvab Kristjani perekonnas tütar, kellel on
samuti oma tegemised, ning
vahva Papilloni tõugu koerake, kelle puhul tuleb valvas
olla, et ta mõnd järjekordset
mööblitükki katki ei näriks.
Kõike seda kuulates saab
mulle selgeks, et Kristjani
ööpäevas ei ole siiski rohkem
tunde kui meist enamikul.
Pigem kehtib tema puhul ütlus – kes palju teeb, see palju
jõuab.
Kristiina Makut

tegija pilguga

Vahur Truupõld,
Va l v e d i v i s j o n i
Põhja piirkonna
esindusobjektide
osakonna töötajate usaldusisik ja
turvatöötaja
Viimati käisin kahel suurüritusel – Andrea Bocelli kontserdil ja laulupeol. Olen üritusi
üsna vähe käinud turvamas, aga
seekord otsustasin osa võtta ja
anda oma panuse. Rolli mängis
ka see, et üritused langesid nädalavahetusele ja minule sobivale ajale. Üldiselt olen seda meelt,
et nädalavahetused peaksid olema puhkamiseks, seekord olin
aga nõus, kuna armastan muusikat. Olen muidu selline inimene, kes püüab teha pigem üht
asja korraga, kuid hästi, ja vähem tegemisi killustada.
Kuigi ka minu igapäevatöö Eesti Telecomi objektil on
väga vaheldusrikas, siis avalike ürituste turvatööd täiendavad tibake minu tööplaani. Sel korral mängis rolli ka
see, et avalikke üritusi oli palju
ning turvatöötajate puhkuste
ajal on hädasti vaja kohti täita.
Jäin eriti rahule Andrea Bocelli
kontserdiga, seda just muusika
osas. Paljude külastajate puhul
oli meeldiv näha, kuidas positiivsest teenindusest läksid silmad särama. Kui endal ei ole
kulm kipras, siis pole ka klientidel. See kehtib igal pool.
Töö kõrvalt õnnestus natuke
ka laval toimuvat hoomata. Üldiselt ma siiski ei soovita turvatöötajale panna lootusi, et töö kõrvalt jääb aega lavale vaadata. Kui
õnnestub, siis on hästi, aga seda
lootma ei peaks, tegemist on ikkagi tööülesannete täitmisega.
Tatjana Kozlova,
Põhja piirkonna
turvatöötaja
Mul on olnud
tänavu päris palju
väliüritusi. Viimase nelja aasta jooksul olen kõige rohkem oodanud Sparta tänavahoki turniiri,
aga minu nimekirja kuuluvad ka
Laulupidu, Saaremaa Ralli, Star
Weekend, Harley Davidsonide
kokkutulek, SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks. Samuti olen
palju käinud turvamas jalgpalli- ja korvpallivõistlusi. Väliüritustel osalemine pakub mulle
vaheldust – see on väga huvitav
kogemus ja iga üritus on omaette elamus. Mulle meeldib teha
tööd, mis on otseselt inimeste ja
suhtlemisega seotud. Annad endast kõik, mida suudad ja võimeline oled, ning vastu saad
enamasti positiivsed muljed ja
kogemused.
Väga suur pluss on see, et
saad tööd tehes kas või natukene osa sellest, mis toimub.
Jalgpalli turvates jõuab natuke ühe silmaga vaadata, mis
platsil toimub. Kui rahvas kisa tõstab, siis on aru saada, et
tegemist peab olema väravaga
või on mõni probleem. Lauluja tantsupeol saad paratamatult osa sellest suurest emotsioonipilvest, kuna see lihtsalt
on nii vägev. Positiivne on
seegi, et üritustel, mida oleme

juba aastaid turvanud, teatakse juba ette, et G4S on kohal.
Üks tõsisemaid väliüritusi on
Saaremaa Ralli, mis on riskantne
nii osalejatele, vaatajatele kui ka
meile endile. Sellistel juhtudel on
eriti oluline algusest peale ürituse
külastajatega hea kontakt saada.
Õnneks olen kogenud, et kui ise
ei ole pädev milleski, tullakse vastu ja aidatakse. Kui mind ka ei võeta tõsiselt korra tagajana („Noor
vormis neiu – mis sa mulle ikka
teed!?“), siis on alati vaatajate seas
neid, kes toetavad. Jaksu erinevatel
üritustel hakkama saada annabki
erinevate kogemuste olemasolu,
muidu tekib rutiin.
Kalle Kivro, Ida
piirkonna teenistusjuht
Tänavu olen osalenud mitme vahva ürituse turvamisel ning ka korraldamisel.
Olgu siinkohal mainitud Rakvere jooks, Maidla mõisapäevad, kõik Tarvase turniirid, Loksa Linna Päev. Igal üritusel on
oma õhustik ja publik ning ka
turvateenistuse ülesanded on
mõistagi veidi erinevad. Kõige
pikema traditsiooniga on minu
jaoks Rakvere ööjooks ning Tarvase kodumängud (vestlus leiab
aset, kui Kalle sõidab koju pärast
järjekordset Tarvase korvpallilahingut - toim). Tänavust Rakvere ööjooksu jäävad meenutama
paar mõttetera, mida kogemuse
mõttes kõrva taha panin. Muutused aastatega välja kujunenud võistluseformaadis võivad
tekitada osalejate seas segadust
ning siis nad vajavad tavapärasest rohkem juhendamist ja
käehoidmist. Vabatahtlike kaasamine suuremate ürituste korraldamisel võib kätkeda teatud riski: inimesed, kes tulevad
abistama oma vabast tahtest, ei
pruugi seda tahet vajalikul hetkel enam leida ning nende töölõik jääb tegemata. See on risk,
millega paljud korraldajad ei
pruugi arvestada.
Selle aasta üritustest jätsid
kõige sügavama mulje Maidla mõisapäevad ja Loksa Linna
Päev. Mõlemad olid väga hästi,
ma ütleks suisa hingega korraldatud. Lust oli vaadata, kuidas
Loksa rahvas hakkas esimesest
salmist Tanja Mihhailova kontserdil kaasa laulma. Kogu päevast jäi ilus ja südamlik suvemälestus. Maidla mõisapäevad,
kus olime väljas üheksakesi,
jäid meelde tubli korraldusega,
kusjuures, tegijaks oli kohalik
MTÜ. Võiks ju arvataarvata, et
väike üritus, kuid külalisi kolme mõisapäeva jooksul oli väga
palju. Samal ajal toimus Aidu
karjääris esimene veespordipäev, kuhu paluti ka meid turvatööd tegema, seega saime viibida kahes fantastiliselt ilusas
kohas. Tarvase mängud on alati vaimustavad: korvpallipublik on omaette seltskond, kellel
on omad kindlad kombed. See,
kuidas kossufännid mängule
kaasa elavad ning toetavad oma
meeskonda, annab ka turvateenistusele positiivse laengu.
Ande Etti
Julia Garanža
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FOOKUSES: SAAVUTUS
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G4S soovib kolme aasta jooksul jõuda Eesti kümne
parima teenindusettevõtte hulka. Miks? Väga lihtne! Kui oleme parimate teenindusettevõtete hulgas, siis järelikult on meie teenindus väga heal tasemel. Kui teenindus on hea, on klient rahul. Kui
klient on rahul, kasutab klient meid hea meelega
turvateenuse partnerina. Kui meil on palju rahulolevaid kliente, on meie majandustulemused head.
Seega pole hea teenindus mitte asi iseenesest, vaid
hädavajalik, et olla majanduslikult edukas. Majanduslikult edukas ettevõte jällegi suudab areneda,
koolitada, maksta konkurentsivõimelist töötasu, investeerida töötingimustesse jne. Kokkuvõttes ei tohi hea teeninduse olulisust mingil juhul alahinnata.
Parimate teenindusettevõtete hulka jõudmine nõuab pingutust. See on pikk protsess, mis
koosneb väikestest sammudest. Et oleks olemas
ülevaade, kuidas me sel teel edeneme, jälgime
rahulolu soovitusindeksi kaudu igapäevaselt.
Soovitusindeksist oleme viimasel ajal järjest rohkem rääkinud. Edaspidi on plaanis seda ka rohkem näidata. Selleks valmib spetsiaalne graafiline lahendus, mis hakkab kaunistama üht meie
peamaja trepikodadest.

Piki seinu hakkab kulgema vahva värviline joonis,
mis illustreerib, mis eesmärgid oleme endale püstitanud ning kui edukad me nende täitmisel olnud
oleme. Seda nii ettevõtte kui eri divisjonide lõikes.

Foto: Julia Garanža

G4Si peamaja trepikojad hakkavad SÜNDMUS
tutvustama soovitusindeksi tulemusi G4Si „hingerahu“ teenus aasta vana
E-teeninduse sünnipäevatorti lõikavad lahti äriarenduse projektijuht Maarika Haavistu ja haldusosakonna juhataja Andres Pastarus.

Meie juhid jälgivad soovitusindeksi tagasisidet
hoolikalt, lugedes ka klientide põhjendusi ühes
või teises valdkonnas antud hinnetele. Kommentaarid on kohati üsna kõnekad. Mõned neist on
lausa nii head ja toredad, et kuidagi ei raatsi neid
vaid enda teada jätta. Selleks et parima teeninduse eest kiita saanute tunnustus jõuaks kõigini,
saab edaspidi meie soovitusindeksi illustratsioonilt kaeda ka klientide tagasiside parimaid palu.
Kokkuvõtteid teeme igas kvartalis.
Kolmanda kvartali lõpuks on trepikotta oodata esimese kolme kvartali tulemuste vahekokkuvõtteid ja esile tõstmist väärivaid kommentaare.
Ja kui kellelegi peaks jääma segaseks, kuidas see
soovitusindeks õigupoolest töötab ja mida näitab, siis ka sellekohase info leiad üsna pea trepikoja seinalt. Astu julgelt mööda treppe, see on
tervislik!

Tarmo Pärjala
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Uue e-teeninduse loomise ideest on möödas
kaks, avamisest üks aasta. Kuidas e-teeninduse
lugu alguse sai? Ja kuidas meil läinud on?
Soovisime pakkuda oma klientidele senisest paremat „hingerahu“: anda kliendile suurem ja
mugavam kontroll tema poolt
tarbitavate teenuste üle, tihendada kahepoolset (klient-G4S)
kommunikatsiooni ning leida
võimalusi intelligentse müügi
parendamiseks ja konkurentsieelise tagamiseks.
Samuti tahtsime pakkuda
midagi enamat kui lihtsalt tehnilist abimaterjali G4Si teenustele – olla turvaportaal, milles
jagada asjatundlikke nõuandeid
ja anda turvasoovitusi ning kus
kasutaja saab reaalselt teenuseid
juhtida, seadistada ja täiendada. Seega sai loomisel peamiseks prioriteediks kommunikatsioon ning võimalus tagada
klienditeenindus ilma klienditeenindaja kaasamiseta.

Keeruline lihtsaks

Tegemist on unikaalse lahendusega. G4S Eesti on ainus,
kes omab taolise võimekusega era- ja äriklientide turvaportaali. Tehniliselt oli tegu
äärmiselt keerulise ettevõtmisega: integreeritud süsteeme
oli palju ning selleks, et info
muutuks tavakasutaja jaoks
tarbitavaks ehk „inimkeelselt
loetavaks“, tuli sisse viia mit-
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meid muudatusi ka majasisestesse protsessidesse.
Paras pähkel on luua keeruliste süsteemide taustal lihtne
ja käepärane e-teenindus, kus
on võimalikult vähe teksti, kogu info paigutatud ja grupeeritud lõppkasutaja harjumusi ja
mõttemustreid arvestades, visuaalselt lihtne ja kergestihoomatav. Klientide kasutatavus ja
tagasiside annab julgust väita,
et saime sellega hästi hakkama. Kliendirahulolu uuringu
põhjal olid kasutajate hinnangud e-teeninduse kasulikkusele 4,32 ja kasutusmugavusele 4,31 (hinnati 5 palli skaalal).
Hea näide lõppkasutaja rahulolule keskendumisest on kas
või valvealuse objekti staatuse
kuvamine: juhul, kui sinu kodus või kontoris on häire, saad
sellest teada ka e-teeninduse
vahendusel. Samuti on e-teeninduses olemas kogu vajalik info teenuse hindade, pakettide ja tähtaegade, valve- ja
hoolduseaegade jms kohta.

60 tuhat toimingut

2014. aasta lõpuks seatud kasutatavuse eesmärgist on puudu paar protsenti ning senine

20 000 töötundi
300 000 koodirida

trend näitab eesmärgi täituvust. Kliendid on e-teeninduse kaudu teinud aasta jooksul üle 60 tuhande toimingu.
Kasutusstatistika alusel on nn
„tõmbenumbrid“ valveobjekti
kontaktisikud (kasutusõiguste andmine, nende lisamine/
muutmine), objekti andmed
(kirjeldus,
kohalesõiduinfo
jms), signaalide väljavõtted,
arvetega seonduv (e-arve tellimused, arve tasumine jms)
ja suhtlus kliendihalduriga.
Ka kliendid ise kiidavad kõige enam võimalust e-teeninduse kaudu kiiresti ja koheselt
muuta kontaktisikuid, maksta
arveid ning teha valvesignaalide väljavõtteid.
E-teeninduse arendustegevused jätkuvad, peagi ootavad
ees uued lisanduvad teenused
ja funktsionaalsused. Püsige
kursil!

Maarika Haavistu
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Ühisteenused – heade ideede kasvulava

Moodne parkimiskorraldus

Üha uute teenuste väljatöötamine ei tähenda, et põhiteenused
seisaksid kuidagi paigal. Linnale parkimist korraldades on iga
teatud perioodi järel vaja jälle end tõestada, et hankeleping
saada. Samuti tuleb mõelda linnas liiklevate inimeste mugavusele. Moodsad ajad nõuavad
moodsaid lahendusi. Selle tõestuseks viiakse mindki linna suurimatesse parklatesse väikesele
ringsõidule, et tutvustada täiesti
mehitamata parkimist Vabaduse
väljaku maa-aluses parklas ning
peagi kasutusele võetavat numbrituvastusega parkimist Viru
Keskuse parklas.
Rõõmustav uudis on Tallinnat külastada armastavatele idanaabritele, sest varsti saavad ka nemad pealinnas
mugavalt ja mobiilselt parkida kodumaist sideoperaatorit
vahetamata. Kaasaegsete lahenduste kõrval on väga oluline omavaheline suhtlus ja
infovahetus. Arendus- ja tugiteenuste juht Aare Sepp teeb
pea igal hommikul üle parklate tiiru, enne kui kontorisse
suundub. Kõikidesse kohtadesse ta mõistagi ei jõua, kuid
vajalik info jõuab sellegipoolest temani. Ka tutvustusringil teeb ta mitu kõnet, et ühe
või teise projekti seisu kohta
üle pärida. Oma silm on kuningas.

Foto: Esme Kassak

S

eades sammud Ühisteenuste hubasesse kontorisse Tallinnas Sossi
mäel, mõlgub mõttes eesmärk
rohkem teada saada G4Si tubli tütre järjest laienenud teenuste skaalast ja ehk ka uutest
plaanidest. Mõneti ootamatult
ja samavõrra oodatult saan osa
äärmiselt meeldivast tööõhkkonnast. Teenuste arendamisel
on väga suur roll usalduslikul ja
toetaval keskkonnal ning see on
tõesti siin olemas.
Ühisteenused said alguse üle
seitsme aasta tagasi, põhitegevusteks parkimis- ja liikluskorraldus. Autodega on moel või
teisel seotud ka ettevõtte uuemad teenused. Alates eelmise aasta kevadest haldab Ühisteenused ELMO elektriautode
laadimisvõrku ning renti. Vaid
veidi nooremaks võib pidada
G4S infokaitseteenust, mille sisuks on dokumentide turvaliselt ära vedamine, purustamine
ja ümbertöötlusse suunamine.
Kõige värskemaks uudiseks on
autopesulad, millest esimene
avatakse veel sel aastal.
Väikses ettevõttes on uusi
suundi märksa lihtsam katsetada kui suures. Muidugi ainult
väiksusest, tugevatest ideedest
ja heast tahtest ei piisa. Ühisteenuste juhataja Hendo Priimägi tõdeb, et väikses ettevõttes on vähem bürokraatiat ning
tänu sellele on lihtsam uut teenust käima panna, kuid seda
vaid siis, kui majandustulemused võimaldavad. „Kui probleeme ei ole ja tulemused on
korras, siis alles saab uusi teenuseid arendada ja ellu viia,“
märgib varasemalt ka teenuste
arendusjuhina töötanud Hendo. Need samad uued teenused,
mis on edukalt käima läinud,
aitavad omakorda välja, kui on
keerukamaid olukordi teiste
suundade puhul.

"Tütar" Ühisteenused ja tema energiline meeskond oma päikesekarva kontoris. Vasakult tagareas Pille Uibo, Liivi Metsma,
Ganem Hasson, Anu Soo, Hendo Priimägi, Martin Tubalkain, Ivi Näkk, Liina Heinmaa, esireas Ragne Pihl, Aare Sepp ja Jaan Vill

Julgelt keset liiklust

Pole ilmselt ühtki autojuhti, kes
kas või kogemata kombel ei
oleks saanud kojamehe vahele
ebameeldivat paberit. Ikka juhtub. Parklate müügi- ja linnaparkimise juht Martin Tubalkain märgib, et emotsionaalseid
kõnesid on aja jooksul siiski vähemaks jäänud, sest inimesed
annavad endale üha enam aru,
kui on ise eksinud. Selle tõestuseks, et pahatahtlikult ei taheta
maksmata jätta, heliseb Ühisteenuste kontoris üsna tihedalt infotelefon, millele vastates
paistab klienditeenindajal Ragne Pihlil une pealt parkimise
A&O koos piirkondadega selge olevat. Esimesed parkimiskontrolörid alustavad tööd aga
nii vara hommikul, et kontoris
tervitab neid enamasti vaid mõni üksik hing. Üks selline varane ärkaja on parkimiskontrolli ja liikluse reguleerimise juht
Ganem Hasson, kes vajadusel
ka ise tõttab appi, kus vaja.
Valmis tuleb olla iga ilmaga, olgu õues mõnus rannailm
või sadagu „pussnuge“. Vähem
lihtsam ei ole liiklusreguleerija
töö, kus on lisaks eelnevale vaja julgust astuda vastu hoogsale
linnaliiklusele. „Lõike on erinevaid ning kõik, kes koolituse on
läbinud, saavad hakkama. Teatud kohtadesse, nagu näiteks
Vabaduse väljaku või Liivalaia
ristmik, küsitakse siiski nimeliselt inimesi,“ räägib Hendo
Priimägi. Möödunud suvi on
eriti töörohke olnud reguleerijatele, samas kui liiklejad on
pahatihti unustanud, mida üks
või teine liigutus tähendab. Siis
võetakse kokku kogu loomin-

guline lähenemine – kes teeb
kõva häält, kes vilistab, kes astub ise vajadusel ette, peaasi,
et kiirelt üksteisest aru saadaks
ning liiklus ei seiskuks. Üllataval kombel tuleb jalakäijaid
seejuures rohkem korrale kutsuda. Vaat seepärast seda vilistamist suvehommikuti Vabaduse väljakul võiski kuulda!

Toetav tiim

Sossimäele kangete müüride
vahele hästi ära peidetud Ühisteenuste kontor on seest mõnusalt õdus ning üsna pea selgub,
et selle taga ei ole mitte õigesti timmitud valgus või osavalt
valitud värvitoon, vaid ikka
inimesed ise. Mitmete vastutusrohkete ülesannetega ettevõtte ajaloos toime tulnud Aare
Sepp märgib, et on jäänud ettevõttesse, kuna väga värskendav on olnud tegeleda erinevate asjadega. „Hea on teha tööd
koos inimestega, keda tead
ja kellega võid arvestada. Kui
pead teisi kontrollima, siis oled
kontrolör,“ toob ta humoorika
võrdluse seoses kunagise tööga
piletikontrolöride juhina.
Toetavat tiimi mainivad mulle
pea kõik, kellega pikemalt vestlen, nagu oleksid eelmisel päeval omavahel kokku leppinud.
ELMO projektijuht JaanVill,
kes on üks värskemaid tiimiliikmeid Ühisteenustes, juba ühekülgse töö pärast ei kurda ning
vaatamata sageli kiireid lahendusi nõudvale tööle on ta rahul.
„Hommikul tuled tööle, silmad
säravad. Kolleegid on toredad ja
kliendid ei ole ka kiitva sõnaga
kitsid – antakse ka positiivset tagasisidet. Infovahetus ja omava-

heline suhtlus on väga tähtsad,“
võtab ta tabavalt kokku.

Seiklusspordist kruiisireisideni

Ühisteenuste uudised
Ühisteenused ja G4S Vabaduse väljaku maa-aluses parklas

On siiski midagi, mis seda va1. septembril allkirjastasid AS Tallinna Tööstuspargid ja Ühishetut ja sageli vahva huumoriteenused uue hankelepingu Vabaduse väljaku maa-aluses
ga (kõigil, selgub, on ka hüüdniparklas parkimise korraldamiseks ja turvalisuse tagamiseks. Vamed!) vürtsitatud suhtlust veelgi
rasemast erineb uus leping selle poolest, et nüüd ei ole parklas
selgitab. Nimelt on Ühisteenuste
enam inimest, vaid kogu parkimine toimub tehnika lahendusel
meeskond sõltumata majandusning lisaks sellele on alates oktoobrist võimalik tasuda parkilikust olukorrast püüdnud alati
mise eest ka mobiiliga. Kui seni oli Ühisteenuste tagada vaid
leida viise, kuidas ka töövälisel
maa-aluse parkimisega seonduv, siis uue lepingu järgi tagatakajal üksteist paremini tundma
se nüüdsest koostöös G4Siga ka Vabaduse väljaku parkla ja koõppida. Üheks vanimaks traditridoride turvalisus.
siooniks on kujunenud hooaega kokkuvõttev sügisene Rootsi kruiis, mis sai alguse seoses
Viru keskuses M-parkimine
Tallinna sügisjooksudel liikluse
Augusti lõpust alates on võimalik Viru Keskuse parkimismajas
korraldamisega. Kuni G4Si sumaksta parkimise eest ka mobiiltelefoniga. Autoga parklasse sivepäevade taas ellukutsumiseni
senedes on protseduur sama nagu ennegi – tuleb võtta parkitehti omakeskis suvepäevi ning
mispilet tõkkepuu terminalist. Väljumisel saab valida, kas maksta
sel kevadel pandi end proovile
parkimise eest mobiiliga või jalutada parkimisautomaadi juurde.
näiteks seiklusliku infotehnoUuendusena on püsiklientidel keskuse parklas peagi oodata ka
loogilise orienteerumismängunumbrituvastusega parklasse pääsemist.
ga Otepääl. Üheks niiditõmbajaks, kes osavalt asjad liikuma
paneb, võib kindlalt pidada särasilmset parkKurioosne lugu elektriauto rentimisega
late teenindusjuhti Ivi
Elektriautode rentimise populaarsust näitab tõsiasi, et vahel võib rendipunkti
Näkki. „Mõnda tujuures isegi elavat järjekorda kohata. Eriti populaarsed on elektriautod Tartus,
leb ehk natuke rohkuhu senisele kahele masinale lisandub sügisest veel kaks autot. Just Tartust päkem torkida, aga ülrineb juhtum, kui auto tuli hooldusesse viia ning seda tagastades ootas juba
diselt on kollektiivi
inimene rendipunktis. Märksa kurioossem lugu juhtus selle aasta alguses aga
toetus suur ja kõik
Tallinnas, kui üks välismaalane soovis elektriautot rentida, jutustab Jaan Vill.
panustavad. KindlasElektriauto rentinud kunde oli läinud Viru keskusesse sisseoste tegema ja auto
ti ei ole see liselleks ajaks laadima jätnud, kuid unustas uksed lahti. Autot soovis rentida üks
sakohusväliskodanik, kes sõlmis igati korrektselt lepingu, kuid ei saanud eestikeelsest
tus, vaid
teatest aru, et hetkel ei ole auto vaba. Kuna uksed olid lahti, istus ta sisse ja võttis auto kaannab
sutusele. Sellega seiklus veel aga ei lõppenud. Auto koos paariga leiti hiljem metsaservast...
hoopis auru juurd e , “
avaldab
ta.
Esme Kassak

Sinu eest valvel

REPORTAAŽ PEALINNA PATRULLEKIPAAŽIST
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Öö pealinna patrullekipaažis:
„Rutiinist on asi kaugel“

ei suuda ta varjata naeratust. Sissetungihäire põhjustajaks oli purupurjus tütarlaps, kes üürikorterisse naastes ei saanud hakkama
signalisatsiooni mahavõtmisega.
Ka unisel korteriomanikul ei tekkinud öise juhtimiskeskuse kõne
peale seost, kes võib olla see joobes noor naine tema väljaüüritud
korteris. Mitme kõne ning põhjaliku „sissetungija“ välimuse kirjelduse peale saadi lõpuks kokku
tervikpilt, et tegu on siiski inimesega, kellel on õigus viibida häiret
andnud korteris.

Kassid jäid sulle, aga linn on
minu

Valin ööd tutvumaks patrullitööga tuginedes kogenud tegijate soovitustele. Parema ülevaate tööolukordadest pidavat saama palgapäeva järgsel nädalavahetusel,
samuti soovitati jälgida kuuseisu: täiskuu ajal on sündmusi alati rohkem ning nende tagamaad võivad üsna ettearvamatud olla.
Ligi 20 patrullist, mis teenindavad väljakutseid Tallinna piires, valin „töövarjutamiseks“ kaks: kesklinna ekipaaži ja„multifunktsionaalse“, mis hoiab silma peal Kristiine
linnaosal ning vastavalt vajadusele reageerib sinna, kus parasjagu lisaabi vajatakse.
Kuuspaki vargus

„Huvitavamaks läheb kella kolmest, enne on võrdlemisi rahulik,“ juhatab sisse minu vahetuse algust Renee Loodus, kelle
auto aknast asun vaatlema linna öö(m)elu. Kuulan Renee saaremaa murrakut ja süda lustib:
kahe Tallinnas veedetud aasta
kiuste kaunistavad tema kõnet
ikka veel mönusad saaremaised
„ö“-d. Muide, just südamehääl
tõi Renee rahulikust Kuressaarest Tallinnasse: „Elukaaslane
tuli Tallinnasse õppima ning
koos kolisime pealinna. Näis,
kui tüdruku kool saab läbi, võibolla saavad meist taas saarlased.“
Kellaosuti liigub kesköö suunas, meie aga teeme tiiru Koplis, kus tänavad on õhtuselt tühjad ning suundume Mustamäele,
kus ootavad politsei tulekut tanklast õlle kuuspaki varastanud mehed. Nad tabati patrulli poolt pärast mõningast ümbruskonna
„läbikammimist“. Kell on 00.28,

tankla juures avaneb krimisaadete klišeelik pilt. Kaks G4Si patrulli ja kolm noormeest–tumedad
riided, kapuutsidega kampsunid,
närvilised liigutused ning juttu
jätkub kauemaks. Halli dressiga
mees on sumisevast kolmikust
kõige aktiivsem: žestikuleerib,
räägib kiirelt ja valjult. G4Si mehed piiravad kolmiku ümber,
ühel meie turvatöötajal on lühikeste varrukatega särk, õues on
aga kõigest 13 kraadi... Õnneks
saabub peatselt ka politsei, vormistatakse üleandmise akt ning
kuuspaki võtnu rändab politseibussi. Sõbrad võivad laiali minna.

Sissemurdmine ehitussoojakusse

Meie aga suundume Kristiinesse
ning teel uurin paarimehelt, mis
on tema meelest kõige olulisemad patrullekipaaži töövahendid. Vastuseks saan ootamatu:
„Silmad ja kõrvad. Taskulamp
ka peab olema korralik ja vas-

tupidav…“ Madara tänaval imbub autosalongi häirivat vingu:
uurime mõlemad ümbrust, kuid
kõik näib olevat rahulik. Kindluse mõttes sõidame veel kord
vingupilvese tänava läbi ning
eriti hoolega uurime Rahvusarhiivi hoonet, veendumaks, et
kus suitsu, ei pruugi alati siiski
tuld olla. Kasutame vaikset aega, et teha kiire burgeripeatus,
kuid just siis tuleb Pesast (loe:
juhtimiskeskusest) kõne: „Sissemurdmine Vilde teel“. Burger jääb ära. Renee räägib, et viie
aastaga, millest kaks on ta töötanud pealinna patrullis, on sissemurdmisi märksa vähemaks
jäänud: „Küllap on mõned seltskonnad trellide taha saadetud.“
Kell on 1.18. Renee kaob pimedusse, võttes kaasa väärt abimehe: taskulamp kulub siin tõesti
ära. Veerand tunni pärast on ta
tagasi ja konstateerib mornilt,
et ehitussoojakust võeti mõned
tööriistad. Sündmuskohale jää-

vad toimetama politsei ja Delta, mis fikseerib kliendi jaoks
detailselt kõik sissemurdmisega
kaasnenud asjaolud.

Uue Maailma igivanad lood

Järgmine väljakutse tuleb Uue
Maailma asumist: korter Luha tänaval annab sissetungihäiret. Renee Subaru peatub hoolega ülesvuntsitud kollase puumaja juures.
Kell on 1.43. Hipsterite linnaosaks peetav Uus Maailm toibub
päeval toimunud tänavafestivalist: väsinud sammul naasevad
jalgsipatrullist neoonvestides kohalikud korravalvurid, pannakse kokku viimased hoovikohvikute telgid, taamal on näha paar
ebakindla sammuga habemikku,
muidu aga vaikne. Renee teeb tiiru ümber maja, ütleb paar sõna
alumise korruse korterakna peal
kõõluvale mehele ning kitsas trepikoja uks avanebki. Tagasi tulles

Aeg vahetada autot. Minu öise
linna giidideks saavad Jevgeni
Šlepin ja Dmitro Litvin, kel samuti pikk patrullitöö kogemus
seljataga. Mõlemad on pereinimesed ning mõlemad on ka kõvad sportlased: Jevgeni on tegelenud maadlusega, Dmitro on
sagedane jõusaali külastaja.
Põgus kohvipaus Olerexi
tanklas enne uut Pesa kõnet, mis
viib meid vanalinna tänavate sasipuntrasse. Kell on 2.51. Sissetungihäire kurikuulsas Bermuuda kolmnurgas asuvast ärist.
Kohal oleme viie minutiga. Liigume rahvarohketel Vanalinna
tänavatel lukustatud ustega: pole just harvad juhud, kus napsitanud peolised peavad turvafirma
autot taksoks. Jevgeni ja Dmitro
tulevad tagasi: kõik klaar, ilmselt keegi lõi vastu turvakardinaga vitriini, mis aktiveeris anduri.
„Kassid jäid sulle, aga linn on minu..,“ meenub rahvast pungil tänavatel liikudes. Mis on neil rahvahordidel ühist? Näib, et ainsad
kained inimesed oleme sel kellajal vaid meie kolm. Dmitro, kes tiheda treeningugraafiku
tõttu ei tarbi alkoholi üldse, võtab kokku: „Vahest on seda melu täitsa põnev jälgida, näeb väga värvikaid tegelasi.“ Ja et jutt ei
jääks pelgalt jutuks, saabub ka illustreeriv pilt umbjoobes noormeeste kolmiku näol, kellest üks
kannab lühikest sitsikleiti. Kiire liigutus ning kleidiäär tõuseb
rinnuni. Miski ei jää siin öös saladuseks…

Magajad ja tülitajad

Järgmine paanikahäire lennutab meid bussijaama lähedal asuva kasiino juurde, kohal on juba
üks G4Si patrull. Kell on 3.38.
Olukord laheneb kiirelt: magaja talitatakse rahumeelselt välja. „Magajad“ (lõbustusasutuses
põõnama jäänud klient - toim) on
reeglina rahulikud, enamasti piisab neile viisakast meeldetuletusest,“ kommenteerib Jevgeni.
3.58 Uus „paanika“. Seekord
ootab abi südalinnas asuv kasiino
ning väljakutse põhjuseks teistele
külalistele tüliks olev klient.
Taas vahetan ekipaaži, Reneel oli vahepeal samuti kiire aeg. Viru keskuse tagant
tuleb jooksuga neljane seltskond. Ees ruttavaid tüdrukuid
ajab taga noormees. Renee võtab hoo maha, takseerib neliku tegemisi. Noormees jõuab
tüdrukutele järgi, annab ühele tütarlastest poolikuks jääva
jalahoobi, mille peale Renee
peatub, paneb autole ohutuled
peale ning just siis asub seltskond kallistama. Kummalise
neliku teekond jätkub kõige
sõbralikumas võtmes: noormees ja hoobi saanud tütarlaps liiguvad edasi käsikäes.
Viis tundi patrullis on möödunud linnutiivul. Tõsi, rutiinist on see töö rohkem kui
kaugel.

Patrullis kuuldud mõtteterad
• Relv on palgalisaks, olukordi
tuleb osata sõnadega lahendada. (Jevgeni Šlepin)
• Roolijoodikutega on jutt lühike. Lapsevanemana tajud
nende ohtu veelgi teravamalt. (Jevgeni Šlepin)
• Kõrvalseisja tüüp patrulli ei
sobi. Endal peab huvi olema,
ükskõiksel inimesel pole siin
midagi teha. (Renee Loodus)
• Palga pärast patrullitööd ei
tee. Eelisteks on siin rutiinist
vaba töö ning paindlik graafik. (Renee Loodus)
• Tühjalt rapsimise asemel (loe:
reageerimine kõikidele väljakutsetele) mõtle paar käiku ette, et
sinu piirkond ei jääks valveta.
(Dmitro Litvin)
• Kesklinna öised kunded on
kõik kõrgelt erudeeritud isikud, kellest igal teisel on oma
isiklik advokaat. (Dmitro Litvin)
• Konfliktses olukorras vii joobes tülinorija oma seltskonnast kiirelt eemale: nii „jahtub“
ta kiiremini maha ning rünnaku oht muutub väiksemaks.
(Jevgeni Šlepin)

Julia Garanža

KRIMI
Hoia oma asjadel silm peal!

12. septembril kell 11.41 sai
G4Si juhtimiskeskus paanikahäire Tallinna vanalinnas asuvast söögikohast. Häirele saadetud patrullekipaaži turvatöötaja
(Jevgeni Šlepin) selgitas välja, et
üks ilmsete narkojoobe tunnustega
meesterahvas üritas
välismaalasel kotist esemeid varastada.
Katseks see jäigi. Turvatöötaja kutsus kohale
politsei ning narkojoobe
kahtlusega isik anti üle
võimuesindajatele.

Sinu eest valvel

Valga raekoda päästeti tuleohust

10. septembril kell 20.43 tuli
juhtimiskeskusesse teade võimalikust tulekahjust Valgas
Kesk tänaval asuvas raekojas.
Tulehäiret kontrollima saadetud patrullekipaaž (Andres
Kaas) teatas, et renoveerimisel oleva puidust raekoja ukse taga on tunda
kärsahaisu ning ukse vahelt tuleb tossu.
Andres avas kontrollimiseks objekti võtmega ukse ning avastas,
et koridor on
paksult suitsu täis. Kahtlaseid
isikuid ega töötajaid hoone

ümbruses näha ei olnud. Turvatöötaja hindas olukorda piisavalt ohutuks, sisenes majja,
leidis esimese korruse koridori nurgast tossava kaltsukoti
ning tõstis selle hoonest välja
tänavale. Õues õhu käes kott
süttis ning selle kustutamiseks kasutas Kaas patrullautos olnud tulekustutit. Peatselt
saabunud päästjad kustutasid koti lõplikult ja ventileerisid ruumid. Kliendi sõnul oli
tegemist õnneliku vahejuhtumiga: kiire tegutsemine aitas päästa 150-aastast raekoda
hullemast. Kuidas kott põlema süttis, selgitab välja edasine uurimine.

„Teravad pliiatsid“
valmistusid kooliks

25. augustil veidi enne kella 15.00 helistas G4Si juhtimiskeskusesse üks Kadrina
poodnik ning palus patrullekipaaži abi varaste kinnipidamisel. Kohale jõudes selgus,
et vargusega jäid vahele kaks
alaealist poissi. Koolinoored
näppasid kauplusest pliiatsiteritajaid summas 1.88 eurot. Kohale kutsutud politsei
võttis ühe „teravatest pliiatsitest“ endaga kaasa. Ettevalmistus kooliks jäi seekord
poolikuks.

Kaks roolijoodikut ühe öö
jooksul

24. augustil andsid G4Si patrullid politseile üle kaks joobekahtlusega autojuht. Pühapäeva õhtul kella 23 ajal Kiviõli
tanklast paanikahäirele reageerinud ekipaaž (Ilmar Kivimäe) pidas kütusejaama territooriumil kinni Volkswageni,
mille roolis olnud juht sõitis
katki tankla püstoli. Kuna autos viibinud juht ja kaks kaaslast olid silmnähtavas joobes,
kutsus turvatöötaja kohale politsei ning seltskond anti üle. Samal kuupäeval kell
15.20 märkasid Tartu patrullekipaaži turvatöötajad (Mar-

go Toom, Marek Toom ja Erki
Rand) Turu tänaval kahtlase sõidustiiliga autot. Peagi keeras sõiduauto parklasse
ning rooli tagant väljus ilmsete alkoholijoobe tunnustega meesterahvas. Taaruv mees
andis juhtimise üle kõrval istunud sõbrale, kelle joobes
olek oli samuti kaugelt märgatav. Turvatöötajad teavitasid joobekahtlusega „partneritest“ politseid, kes tuvastas, et
mõlemad isikud on enne rooli istumist tarvitanud alkoholi.
Meeste edasine teekond jätkus
politsei autos.
Vahetusaruandeid sirvis
Julia Garanža
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Eero Liivandi: maratoni läbimine
on võrreldav kliendisuhtega

Millal hakkasid tõsisemalt
oma tänaste lemmikspordialadega tegelema?

Oma praeguse meelistegevuse
ehk kestvusspordi juurde leidsin tee läbi rattaspordi. Sõber
kutsus mind kaasa. Esimene
maraton oli Aegviidus peetud
Kõrvemaa rattaralli, ilmselt
1997. aastal. Läksin sõbralt laenatud rattaga ja ilma eelneva
treenimiseta ning see oli raske.
Alguses oligi nii, et distantsid
läksid aina pikemaks ja võistlusi tuli juurde, aga trenni vahepeal ei teinud. Sellest tulenevalt sai kõvasti kannatatud
ja üle ühe korra ka „haamriga“ lõpetatud. See on tüüpiline harrastaja viga, et võistlustel
valitakse enda võimetele mittevastav tempo ja poole distantsiga kulutatakse kõik jõuvarud
ära. Rattamaratonidele järgnes
jooksu- ja suusamaratonidest
osavõtmine ning 2001. aastal
võtsin esimest korda osa seiklusspordi võistlusest.

Mis Sind sportimisel kõige
enam motiveerib? Võit või
osavõtt?:)

Hetkel on minu jaoks olulised
kolm motivaatorit. Esiteks, protsessi nautimine. Keha on harjunud liikumisega ja kui tekib
treeningutesse pikem paus, siis
miski hakkab sisemiselt häirima ning ka söögiisu suureneb
kordades. Teiseks, hea enesetunne ja tervis. Pean siinkohal silmas head enesetunnet võistlusel
– selleks, et võistlusel oleks lihtsam, tuleb regulaarselt treenida.
Siis oskad arvestada sobiva tempoga, suudad hoida positsioo-

2014. aastal on G4Si fookuses
uus väärtus „ohutus ennekõike“, mis keskendub meie töötajate ja neid ümbritsevate inimeste tervisele ja ohutusele.
Seda hakkavad toetama mitmed algatused, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust töötervishoiust ja tööohutusest,
õppida parimatest tavadest
ning vältida tervist ja turvalisust ohustavaid tegureid. Täpsemaid juhiseid väärtuse tutvustamise kohta on oodata
juba lähikuudel.

G4Si väärtused:
	Kliendikesksus
Pädevus
	Tulemuslikkus
Parimad töötajad
	Ausus
	Koostöö
	Ohutus ennekõike

ni, mis võimaldab lihtsamat raja läbimist ning lõpetades ei ole
ülekoormusest tingitud vigastusi. Kolmandaks, mõne huvitava
väljakutse vastuvõtmine, millega reeglina kaasneb oma võimete piiri nihutamine, näiteks Vasaloppeti 90 km maraton või või
ühepäevane 246 km jalgrattasõit
Tallinnast Otepääle.

Robot-turvatöötaja Bob
G4Si Suurbritannia kolleege
abistas turvatööl Birminghami
Ülikoolist juunis kolmenädalaseks „katseajaks“ värvatud õpipoiss: autonoomne robot-turvatöötaja Bob.

Sa tegeled päris mitme alaga – rulluisutamine, suusatamine, orienteerumine...
Millised plaanid on järgmiseks hooajaks?

Kui sel aastal panin rohkem
rõhku jooksmisele, siis järgmisel aastal plaanin põhirõhu panna triatlonile. Soovin teha hea
tulemuse poolpikal distantsil
ja lõpetada Trismile Pühajärve
triatloni vähem kui nelja tunniga. Samuti õnnestus mul saada
koht Marcialonga suusamaratonile. Olen proovinud igal aastal
teha ühe välismaratoni.

Robot Bob on osa Suurbritannia STRANDS projektist, milles
arendatakse intelligentseid pikaaegse akukestvusega mobiilseid roboteid, kes on abiks
turvatööl ja sotsiaalteenuste
vallas. G4S Technology nõustab
projektis teadlasi tuleviku turvateenuste ja kliendi vajaduste osas.

Mida sportimine on Sulle
andnud või õpetanud?

Kestvusaladega tegelemine on
õpetanud tasakaalukust ja raskustest ülesaamist. Neid omadusi saan edukalt kasutada
ka oma igapäevaelus ja tööl.
Tööalaselt võin maratoni distantsi läbimist võrrelda kliendisuhtega. Alguses võidetud
minut tähendab lõpus 10 minutit kaotust. Kui kliendisuhte alguses teed eksimuse või
kuritarvitad kliendi usaldust,
siis hiljem jääd kümnekordsest tulust ilma. Füüsiliste piiride nihutamine on õpetanud
keerulistes olukordades mitte

Spordiklubi seab uusi sihte
Alates septmbrist 2014 on
G4S Spordklubil uus juhatus,
kelle peamine üleasanne on
tuua Spordiklubi võimalusi veel
rohkem töötajatele lähemale.
Juhatuse liikmed on Sergei Karelin, Henri Alt, Indrek Sarjas, Janek Vana ja Irene
Metsis. Spordiklubi peamine
kontaktisik erinevate küsimuste
osas on Serge Karelin, kes lisaks
oma põhitööle võtab vedada ka
peamised tegevused Spordiklubis. Sergei Karelin töötab igapäevaselt turvajuhina.

Uus väärtus: ohutus ennekõike

Foto: jooks.ee

G4S Eesti ärikliendihalduse osakonna juhi Eero Liivandi spordipisik sai alguse kooliajast, mil ta tegi tutvust
mitmete erinevate spordialadega alates ujumisest ja
judost kuni aerutamise ja suusatamiseni. Tõsisemalt
takistasid teda koolipoisina mõne alaga põhjalikumalt tegelemast suvised maale „komandeeringud“,
mis tõid treeningutesse katkestuse. Samas leiab Eero,
et just kunagine maal õues viibimine ja liikumine on
andnud talle hea baasi kestvusaladega tegelemiseks.
Küsisime G4S Pressi valmimise ajal sügismaratoniks
valmistunud Eerolt, mis teda üldse paneb sportima ja
millsed on plaanid järgmiseks aastaks.

välisUUDISED

Lisaks spordiklubi juhatusele on plaanis luua ka aktiivgrupp, mida kaasatakse
Spordiklubi tegevuste organiseerimistesse. See annab võimaluse kaasata rohkem inimesi ka piirkondadest ning aitab
saada infot turvatöötajatelt
nende ootuste kohta ja leida
enim sobivaid võimalusi.
2014. aasta tegevused on juba
eelnevalt planeeritud, mistõttu
selle aasta sees suuremaid muutusi tegevustes veel väga palju
lubada ei saa. Küll aga on juha-

30. august 2014, Ülemiste jooks. Sel aastal on Eero sportlik sihik
suunatud jooksmisele, järgmise aastal on rõhk triatloni aladel.
rapsima ning rahulikult tulemuse poole pürgima.

Mida soovitad kolleegidele,
kes pole veel leidnud enda
jaoks seda õiget ala?
tusel sügisesse planeeritud terve
rida kohtumisi, kus pannakse
paika Spordiklubi uued suunad
ja eesmärgid ning otsitakse uusi võimalusi spordi- ja tervisliku
eluviiisi edendamiseks. Klubi
suurim eesmärk on liikmete arvu suurendamine, mis on teostatav, kui sportimisvõimalused
muutuvad mitmekesisemaks.
Paar kuud tagasi palusime
G4SPressi vahendusel töötajatel
kaasa rääkida sportimise teemadel ning siin ka väike üldine
ülevaade, mida inimesed kõige
rohkem Spordklubilt ootavad:
1. Suvekuudel sportimise võimalused (hooaja pikendamine tervele aastale).

Vägisi ei ole mõtet midagi
teha. Tuleb leida enda jaoks
see õige asi ning tunda rõõmu väikestest asjadest. Sageli
püstitatakse liiga suured eesmärgid või hakatakse liiga intensiivselt peale ning see võ-

tab kiirelt isu ära. Ei ole vaja
kohe kõiki võitma hakata.
Alustuseks piisab, kui mõne
harjumuspärsae auto- või bussisõidu distantsi jalgsi või rattaga läbid.
Esme Kassak

2. Rohkem sportimisvõimalusi ja spordiüritusi
piirkondadesse.
3. Suuremat valikut erinevate sportimiskohtade ja trennide vahel.
4. Süsteemsemat teavitust ja
infot Spordiklubi võimalustest, sh piisavalt pikk
etteteatamisaeg.
Aitäh kõigile, kes võtsid nõuks edastata oma arvamused ja ettepanekud
spordiklubi muutmiseks.
Uuel juhatusel on, mille nimel tegutseda.
Irene Metsis

Birminghami Ülikooli poolt
arendatud tarkvara võimaldab
robotil spetsiaalsete kaamerate
ja skännerite abil luua ümbruskonda ruumilise kaardi, et teel
asetsevatest takistustest mööduda. Ühtlasi analüüsib robot
keskkonda ja selle muutumist
ajas, kasvõi seda, kust kuhu inimesed liiguvad ja erinevad objektid kaovad või ilmuvad. Robot saab aru ka sellest, kui tema
aku hakkab tühjenema ja läheb
laadimispunkti.
G4Sis oli Bobi ülesandeks kolme nädala jooksul teostada büroohoonetes patrullringkäike ja
jälgida ümbrust, lisaks veenduda, et uksed on suletud ja laudadel pole asju. See on esmakordne, kui autonoomne robot
sooritab töökeskkonnas reaalseid tööoperatsioone.

G4Si välisuudiseid sirvis
Maarika Haavistu

Põhja piirkonna turvajuht Sergei Karelinist
saab G4S Spordiklubi peamine kontaktisik.

Sinu eest valvel
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G4Sikad jagavad
raamatusoovitusi
Küsisime G4S Eesti töötajailt, milline oli nende viimatine raamatuelamus – miks nad välja pakutud raamatut ise lugesid ning mida kõrva taha panid. Kui ka Sina oled hiljaaegu midagi lugenud, anna meile teada
kysimused@ee.g4s.com! Jagame seda ka teistega.
Raul Kukk, Põhja piirkonna patrullteenistuse
turvatöötaja,
patrullteenistuse ja
juhtimiskeskuse usaldusisik
Tommy Hellsten „Saad
kõik, millest loobud“

Soome psühhoterapeut Tommy Hellsten on kirjutanud
mitmeid raamatuid, mulle
soovitas teda üks sõber. Otsisin tükk aega seda raamatut. Ma ei ole seda küll kaanest kaaneni läbi lugenud,
kuid olen leidnud enda jaoks
mitmeid haakuvaid mõtteid. Ta lähtub keiser-filosoofi Marcus Aureliuse dualismist, vastuolude maailmast.
Elu sündmused või situatsioonid kätkevad vastuolusid.
Neid vastuolusid ei ole võimalik vastu võtta seaduste või
reeglitega, vaid tunnetuslikult,
kui oled selleks valmis ja soovid ning vajad. Kui vannitoas
saab külmale veele sooja juurde lasta või vastupidi, siis elus
niimoodi reguleerida ei saa –
situatsioon kas sobib või mitte
ja tuleb teha valik. Hirmuseisundis teadmatuse või soovi-

G4SPress

matu olukorra ees kipume me
aga muretsema, et ei kontrolli
olukorda ja teeme valesid valikuid. Hirmudele tuleb otsa
vaadata, leppida selle tundega ja muutud julgeks. See raamat räägib inimese õppimisest iseendale, aitab end leida
ja tundma õppida. Raamatu
üks põhisõnumeid on, et vahel tuleb lahti lasta iseenda
seatud jäikadest reeglitest ja
eesmärkidest, et jõuda edasi.
Kui loobud kramplikult otsimast, siis sead valmis justkui
antenni, mis sind juhib. Kui
oled hirmust vaba ja seega aus
enda vastu, siis saavutad selle,
mida tegelikult vajad. Soovid
elada turvaliselt, õpi riskima.

Kui otsid kerget
lugemist ja pimeduses säravaid vampiire, siis
see seeria ei ole sinu jaoks, kuna need raamatud on täis vägivalda ja usaldamatust. See sari
on soovitatav üle 18-aastastele

G4S Eesti infoleht
Ilmub aastast 1995
Telefon 651 1825
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Rivo Nigul, mehitatud
valve objektivanem
C.L Werner „Brunner
the Bounty Hunter“
(neli raamatut)

Väljaandja:

AS G4S Eesti
Paldiski mnt 80
Tallinn 10617

lugejatele. Raamatutes toimub
tegevus keskaegse õhkkonnaga fantaasiamaailmas, kus ei
puudu ka J. R. R. Tolkieni raamatutest tuttavad mäekollid,
orkid, vampiirid ja muud koletised. Sellises maailmas tegutsebki (anti)kangelane Brunner, kelle ametiks on raha eest
erinevate kurikaelte seaduse
palge ette viimine. Oma ametis juhindub Brunner alati väga lihtsatest reeglitest: olla alati
valmis probleemidele vastu astumiseks ning pimesi usaldamine on fataalne viga.
Piret Pihelgas, klienditeenindusdivisjoni
häirejuhtimise spetsialist
Vahur Kalmre „Kolm
Kirsipuud“

Mul soovitati seda raamatut lugeda. Olen ise ka jalgrattahuviline ning kodus oli raamat juba olemas. Soovitan raamatut
lugeda neil, keda huvitab jalgrattasõit või kui huvitavad perekonnad, kes on sama alaga tegelenud juba mitu põlvkonda.
Raamat paneb mõtlema, et kui
ikka midagi tahad, tuleb vaeva näha ja tööd teha – siis on
kõik võimalik. Näiteks loodad,
et sinust saab ujuja, aga vigastus
teeb selle võimatuks. Kuid jääb
võimalus, et sinust saab hoopis treener ja saad oma unistusi
teostada teisiti.
Kui midagi tahta, tuleb läbi
kaaluda kõik võimalused, kuidas soovitut saavutada.

Toimetus:

Julia Garanža
Ande Etti
Kristel Saarm

Anu Stamberg, koolitusjuht
Colin P. Sisson „Sisemine ärkamine“
(„Inner Adventures“)

See on üks nendest raamatutest,
mis ei jäta kedagi, kes seda loevad, puudutamata. Ta kas vaimustab ja inspireerib või ajab
vihale, sest keerab peapeale paljud harjumuspärased vaated
elule. Sel suvel sattusin taas seda raamatut sirvima. Tegin lahti esimesest ettejuhtuvast kohast ja lugesin: „Oma tegeliku
loomuse avastamine on elukestev otsing. Enamus meist lükkavad eneseleidmise teekonda
edasi, sest kordame ühte ja sama tegevust. Me jagame loodu
heaks ja halvaks.“ Oluline raamatu sisu iseloomustav lause
on ka: “Kõik, mida püüad kontrollida, hakkab tegelikult kontrollima sind ennast. Mõtiskle
enne, kui tahad saada kontrolli elu üle.“ See on üks väheseid
raamatuid, kus väga praktiliselt
selgitatakse, mida tähendab tegelikult kohalolek hetkes ja oma
elust teadlik olemine. Raamatus
pakutakse erinevaid „tööriistu“,
kuidas ennast vabastada sõltuvustest ning kuidas oma ellu rohkem rõõmu ja tasakaalu tuua. See raamat ei ole kerge
meelelahutus, vaid huvitav lugemine neile, kes soovivad leida teejuhti oma tõelise olemuse
ja endast arusaamise juurde.

G4Si töötajatel on võimalus
teenida palgalisa (värbamispreemiat), kui nende poolt
soovitatud inimene asub meile tööle.
2014. aasta jooksul on meie
omatöötaja soovituste alusel tööle vormistatud 142 uut
tublit töötajat ja nende soovituste eest on välja makstud ka soovituspreemia. Eurodes väljendatuna oleme
värbamispreemiana hetkeseisuga välja
maksnud
11584
eurot.
Kas tahaksid
ka teenida palgalisa 130 eurot?
Teeni
palgalisa nii:
• Sul on sõber/ tuttav/
tead mõnda head inimest
mõne meie konkurendi
juurest või kasvõi trennisaalist, kes sobiks meile
turvatöötajaks, Sulle kolleegiks ja kliendile usaldusväärseks partneriks;
• Sa räägid talle oma tööst
ning soovitad meile tööle tulla;
• Inimene tuleb G4Si karjäärikeskusesse või piirkondlikku esindusse ja
täidab tööleasumise ankeedi;
• Meie anname inimesele infot, milliseid täitmata ametikohti on ja
leiame talle sobivaima (ankeedile kirjutab

tööletulija soovitajana
Sinu nime);
• Kui soovitatu läbib kõik
värbamisprotseduurid ja
sõlmib töölepingu, arvestatakse järgmisel palgapäeval Sinu töötasule lisaks 65 eurot (bruto);
• Kui Sinu poolt soovitatud
inimene töötab vähemalt
4 kuud, arvestatakse Sinu
töötasule lisaks taas 65
eurot (bruto).

Lisaks
värbam i s preemiale
on Sul
nüüd
võimalus võita endale
päriseks ka väärt tahvelarvuti iPad Mini 16GB WIFI, Space Grey. iPadi loosimisel osalevad kõik need,
kelle soovituse alusel vormistatakse 1. septembrist
31. detsembrini tööle uus
töötaja. Mida rohkem Sinu poolt soovitatud sõpru/
tuttavaid meile tööle asub,
seda suurem on Sulle väljamakstav värbamistasu ja
seda suurem on võimalus
saada iPad Mini omanikuks!
Indrek Sarjas
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