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Loe lk 2

Loodame, et see pilt, mis meile
endile töötajatena G4Sist paistab, on
piisavalt sarnane sellele, kuidas kliendid
meid näevad. Kui need tajud kattuvad,
siis saame olla kindlad, et meie ettevõte
on varsti teenindusettevõtete Top 10-s.“
Irene Metsis
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Jaan Nappus:
Minu meeskonnal on suur ego

Loe lk 5

Tervitame esimest
naistehnikut!

Loe lk 6

Persoon: Allan Saluri töö
kui põnevusfilmis

Loe lk 7

Mida on õppida Toila juhtumist?
Prokuröri kommentaar.
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KODUVALVE muutub nutikamaks

Häire lõpetamine käib telefonist paari nupuvajutusega

Tehnoloogia arendusjuht Ando Kindel näitab enda telefonist, kuidas Koduvalve
Plussiga saab häireid hallata

Aasta lõpus toob G4S Eesti turvaturule järgmise põlvkonna Koduvalve, mille eelisteks on kliendi mugavus
ning täpsem ja kiirem häirete töötlus. Teisisõnu, kümme aastat tagasi ulmefilmides näidatu on reaalsuseks
saamas. Häire korral saab klient mõne hetkega pildi kodus toimuvast: kas signalisatsiooni käivitas lahti jäetud
aken, kapi otsa roninud kõuts või on häire põhjus tõsisem ning vajab turvafirma sekkumist.
Äriarendusosakonna juhataja
Andrus Jauki sõnul on Koduvalve Pluss teenus, mida
kliendid on oodanud. „Äriarenduse eesmärk oli leida enim sobivad tooted ning
panna need terviklahendusena tööle. Piltlikult öeldes, kui
tänapäeva inimene eelistab
kiiruse ja mugavuse mõttes

tarbida teenuseid läbi nutitelefoni, siis peab ka turvateenuste haldus kolima telefoni.“

Täpsem info = rohkem meelerahu
Koduvalve Plussiga liitunu
saab hoida oma kodus toimuval silm peal (seda sõna

Äriarenduse meeskonna „portree“ Koduvalve Pluss anduri pilgu läbi. Taga (vasakult) Ando
Kindel, Kristjan Mikk, Andrus Jauk ja Veikko Raasuke, ees Maarika Haavistu ja Andi Maasalu

või eaka inimese vajalikud
otseses mõttes) nutitelefoni
des on G4Sil selle tootega
rutiinid kontrolli all,“ selgiabil, kuhu paigaldatakse Kohead kogemused,“ lisab Nitab Andrus Jauk.
duvalve rakendus. Häire fikgols. „Sisuliselt annab nuseerimisel saab klient
tikama Koduvalve kasutatellida fotod liikumine kliendile palju
misanduri
kaamerohkem kindlust ja
rast mobiilirakendusturvatunnet – pilt
Sisuliselt annab nutikama Koduse või e-teenindusse
kodus toimuvast
ning kontrollida valon kasutajal mõvalve kasutamine kliendile palju
veobjekti olukorda.
ne hetkega silrohkem kindlust ja turvatunnet: pilt
Anduri osaks olev
me ees,“ selgitab
kaamera töötab ka
ta. Teine olulikodus toimuvast on kasutajal mõne
pimedas, valgustades
ne pluss on see,
kuni 10 meetri kauet tänu G4Sis
hetkega silme ees.
gusel olevaid objekte.
asuvale teenuse
Kaameraga liikumisanserverile ei pea
durite tehtud pildid säiliklient muretsema
vad G4Si serveris 30 päeva.
ise piltide hoidPilti edastav ning nutitemiseks turvalise sidekanali
lefonist hallatav Koduvalve
pärast. Lahenduseks vajaliku
on eelkõige mõeldud eraksidekanali tagab EMT.
Eesti turul ainulaadne
lientidele, kuid samahäs„Eesti turul kodudele ja
ti sobib see ka väiksematele
Nigols näeb plusse ka turväikeäridele suunatud laäridele, kus ei ole palju kavatehnikadivisjoni
seisuhenduste seas sellist toosutajaid. „Nutikas Koduvalkohast vaadatuna. „Nutika
det pole,“ ütleb turvatehnive on suureks abiks peredeKoduvalve paigaldamine on
kadivisjoni Põhja piirkonna
le, kus kasvamas lapsed või
märksa kiirem protsess, sest
osakonnajuhataja
Tarmo
on eakad sugulased. „Aneeltöö süsteemi häälestamiNigols, kes prognoosib Kodureid saab paigaldada nii,
seks toimub G4Sis. Klienduvalve Plussile suurt klienet need aitaksid hoida lapse
di juures paigaldab tehnik
dihuvi. “Skandinaaviamaa-

andurid, seadistab telefonis rakenduse ning õpetab
seda kasutama, mis võtab
aega vähem kui nö tavaline Koduvalve. Nigols lisab tunnustavalt, et Koduvalve Pluss väljatöötamine
toimus äriarenduse poolt
kui õpiku järgi: „Läheneti
süsteemselt, alustades teenuse
komplekteerimisest
kuni müügimeeskonna ja
tehnikute koolitusteni, mis
on tänaseks juba ka tehtud. Tubli töö äriarenduse
tiimilt.“
Müügidivisjoni
direktor
Jaan Nappus on lisaväärtusega Koduvalve osas samuti optimistlik: „Müügi seisukohast on see klientide
ootustega hästi haakuv toode: funktsionaalne ning ajakohane, avades meile nii
mõnegi seni suletuks jäänud
ukse.“
Julia Garanža

Sinu eest valvel

ARVAMUS
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juhiVEERG

MIS ÜHELE RÄMPS,
SEE TEISELE AARE
Irene Metsis
Personali juht

K

Loodame, et see pilt,
mis meile endile töötajatena
G4Sist paistab, on piisavalt
sarnane sellele, kuidas kliendid
meid näevad. Kui need tajud kattuvad, siis saame olla kindlad, et
meie ettevõte on varsti teenindusettevõtete Top 10-s.

TÄNAME III KVARTALI
parimaid turvatöötajaid

ujutlege end ette olukorras, kus teil on võimalus
kohtuda aasta jooksul ligikaudu 2300 inimesega:
kuulates nende arvamusi, nähes suhtumisi, kogedes arusaamu ja tunnetades kõike seda, mida
Valvedivisjon, sularahadivisjon ja klienditeenindusdivisjon Valvedivisjon
nii suur hulk inimesi saab edasi anda. NeedsaLõuna piirkond
mad inimesed teevad meie ettevõttest just sellise, millisetunnustasid 22. oktoobril III kvartali parimaid turvatöö- Andres Kaas
na me klientidele paistame. Küsite, et kuidas me siis paisNõmmeots
tajaid. Tänuüritus toimus Tallinnas Maarjamäe lossis. Pä- Kalmer
tame? Vastata polegi nii lihte. Vaatame seekord sissepoole
Ilmar-Johannes Popp
ja proovime aru saada, kuidas me ise end näeme ja tajume.
rast pidulikku osa käidi üheskoos tutvumas lossiga, mis on Valvedivisjon
Iga üksik inimene omab isiklikke tõekspidamisi ja
väärtushinnanguid, kogedes samades hetkedes täiesti
Põhja piirkond
Eesti Ajaloomuuseumi üks osa.
erinevaid emotsioone. Meie kogemused annavad oluTambet Arutee
Valvedivisjon
Valvedivisjon
kordadele oma tähenduse:
Riina Randaru
Lääne piirkond
Ida piirkond
• vaadates sama olukorda või objekti, võime näha väga
Albert Mõltsev
Helve Järve
Dmitri Karpov
erinevaid asju;
Maarika Kukk
Olev Kolli
Aleksei Kot
• kuulates sama teksti, võime kuulda täiesti erinevat juttu;
Anne-Mai Uusväli
Artjom Klimov
Viktor Smirnov
• tehes täpselt sama asja, võime kogeda täiesti erineVladimir Klepinin
vaid tundeid.
Usun, et igaüks on seda kogenud ja mõelnud, et miks
see ikkagi sedasi on. Tegime koolituste käigus mitmete gruppidega katsetusi, et saada selgust, kes mida pildil
näeb ja miks osad inimesed näevad ühte ja teised teist,
kuigi meil kõigil on ühtviisi kaks silma. Põhjused on väga
lihtsad. Igaühel meist on oma väärtushinnangud, hoiaAasta oodatuim tunnustamisüritus, kus antakse üle kontserni teenetemärke, toimub
kud ja kogemuste pagas. See on miski, mis on meile elu
jaanuari lõpus. Parimate töötajate vastuvõtt toimub uues võtmes, üritusele on oodapoolt kaasa antud ja mis muudab meie suhtumist ning
läbi selle ka meie käitumist ja reageerimist erinevatele situd ka kaaslased. Täpne kuupäev selgub detsembri algul ja sellest teavitame veel eraldi.
tuatsioonidele. See on meie tõlgendus sellest olukorrast.
Vaatamata sellele on meil palju ühist – me rõõmustaMitmed on maininud, et ee- se vorm ja sisu muutub palPidu sõbralikus võtmes
me inimestena selle üle, kui midagi läheb hästi, ja kurlistaksid kuulda ettevõtte tä- juski just arvestades töötajate
ja
mõnusas
meeleolus
vastame siis, kui midagi kaotame.
Personalidivisjoni direktori Irene nusõnu soojemas ning sõbra- soove ja ootusi. Korraldame
Seekord tahtsime teada, millised on meie ettevõtte teMetsise sõnul vajas parimate töö- likumas õhkkonnas, kus saab ju seda ettevõtmist eelkõige
gelikud väärtused ja kuidas me ise oma ettevõtet tajutajate meelespidamine värsken- ka oma kolleegidega aega meie parimate töötajate jaoks
me. Tegime mitmes täiendkoolituse grupis visualiseeridust. „Väga paljudelt meie tööta- veeta ja rohkem tuttavamaks ja on oluline, et just nemad
mise harjutuse ning palusime osalejatel kujutleda G4Si
jatelt olen kuulnud, et ametlikel, saada. „Samuti on alati uuri- seal end hästi tunneksid,“ lilooma või linnuna ja joonistada see paberile. Sarnaseid
vastuvõtu stiilis üritustel võivad tud, kas kutse on vaid tööta- sab personalidirektor.
loomi ja linde tuli väga palju. Kuid mis veel olulisem:
inimesed end kohati ebamuga- jale või saab tähtsündmusele
märksõnad, mis meie ettevõtet iseloomustasid, on üsPeole, mille läbivaks teevalt tunda ning need jäävad pi- tulla koos kaaslasega. Tänana sarnased, olenemata piirkonnast, vanusest, rahvusut „külmaks“,“ räägib Metsis. vuse parimate meelespidami- maks saab olema „pere pasest või staažist.
Mõned paremad palad otse kommentaaridest turvatöötajate täiendkoolitustelt:
Kass: kõnnib hääletult, oskab hiilida, kaval, tark, näeb
hästi ja ka öös oskab enda eest seista
Varjatud väike saatan: meil ei ole keegi ingel
Elukas: kotka silm, lõvi süda, karu küünis
ka Mary-Liis Valvedivisjoni hüpped
3. novembril asus võKoer: kõvasti haugub ja kiiresti jookseb, parim sõber
M o o r b a c h . karjääriredelil
lanõuete
spetsialisHobune: töökas, tugev, vastupidav, ei karda vihma
Mary-Liis töö- Novembri alguses toimus valtina tööle Helina
ega külma
tab G4S Ees- vedivisjonis mitmeid liikumiMuruvee,
kes
on
vaSipelgas: töötamas arvutis, rahapada seljas, lennuk
tis juba 2011. si, mille mõju, olles küll pearem töötanud panlendamas ülal
aasta augustist miselt seotud Põhja piirkonna
ganduses.
Helina
Karu: jõud (mõistuse piires), ettevaatlik (tark ei torja tema tööko- patrulliteenistusega, ulatub ka
võttis
üle
Kristi
Vema), kokkuhoidlik (peost suhu)
haks on olnud kaugemale, näiteks Ida piirtemaa senised tööÖökull: terane, valvas, tark, vastupidav, ettevaatlik
Tallinna Lennujaam. Alguses konda. Alates 1. novembrist
ülesanded, kuna Kristi asus juhG4S on julge, valvas, ei maga, hoolitseb turvalisutöötas ta seal turvakontrollis asus Rakveres turvajuhina
tima
lapsepuhkusele
läinud
Ulvi
se eest, truu, töökas, tugev, kiire... Loodame, et see pilt,
ning nüüd valvekeskuses. Sel
Jürgensoni asemel võlanõuete
tööle seni Tallinmis meile endile töötajatena paistab, on piisavalt sarnane
suvel
ja
sügisel
avanes
Maryosakonda.
Kuus
aastat
Swedbannas patrullteesellele, kuidas kliendid meid näevad. Kui need tajud katLiisil aga asendada administkis töötanud Helina töötas möönistuse turvajutuvad, siis saame olla kindlad, et meie ettevõte on varsti
raatorit Delta Plazas ja seegi
dunud suvel hoopis G4S Rannahina töötanud
teenindusettevõtete Top 10-s. Inimestena oleme me eritöö
talle
meeldis.
Administvalves
ja
just
rannavalve
juhilt
sai
Kalev
Kalde.
nevad ja jääme ka
raatoritööd teeb Mary-Liis
ta ka vihje G4Si tööpakkumiUus töö toob
erinevaks – see
lennujaama töö kõrvalt – tese kohta. Vabal ajal meelKalevile
kaaongi suur väärG4SPressi
viimasel
leheküljel
leiad
ma
sõnul
täiendab
üks
töö
dib
Helinale
sporti
teha,
sa
küll
rohkem
tus. Kuid ühiteist ning kokku moodusta- ülesandeid, kuid samas on tal
ka käsitöö meelsed väärtused on
fotogalerii täienduskoolitustel tehtud kuid
vad need tema jaoks ühe ter- igapäevaselt nüüd vähem sõitdib
talle.
need, mis panekoha. Vabal ajal meeldib mist, kuna töökoht on kodule
piltidest. Fotod annavad ettekujutuse, Novembri algusest ter- ve
vad just needMary-Liisile sportida ning lähemal.
samad erinevad
lisaks on üheks meelistegevitab G4Si fuajees peamillisena näevad G4Si Sinu kolleegid.
inimesed ühiselt
vuseks tal kaartide meister- Kalevi asemel asus Põhja piirmaja külastajaid litegutsema, et saaVaata
galeriid
lk
8.
damine.
saks
Eerika
Õunale
konna patrullteenistuse turvavutada eesmärk.

Vladimir Botškarjov
Vladimir Mešalnikov
Kalmer Kaer
Lennundusosakond
Anastassia Eismel
Toivo Simulman
Michael Grünbach
Patrullteenistus
Tiit Nogu
Aare Pagil
Teeninduskeskus
Ilona Levina
Sularahadivisjon
Margus Helm
Rene Kottisse
Valdur Ivask

AASTA PARIMAID täname jaanuaris

Tervitame UUSI TÖÖTAJAID

Sinu eest valvel

rimate tütarde ja poegade
kokkusaamine“, kutsume töötajaid seekord koos kaaslastega. „Peo programmi osas ma
praegu veel kaarte ei ava, kuid
kinnitan, et meeldivaid üllatusi saab olema mitmeid,“ lisab
Irene Metsis.
Personalidivisjon asub kutseid saatma detsembris. Piirkondadest vastuvõtule kutsututele korraldame transpordi
üritusele ja tagasi.
Julia Garanža

juhiks Kristjan
Lukk, kes varasemalt on pikalt
töötanud Võrus
turvajuhi kohusetäitjana ja viimasel
kolmel
kuul Tallinnas
päevnikuna. Kristjani päevniku
„mantli“ päris omakorda staažikas patrullekipaaži turvatöötaja Tarvo Räni.
Tarvole on päevniku ametit ka
varem pakutud,
kuid siis pidas
ta veel patrullis
töötamist põnevamaks ja vaheldusrikkamaks. „Nüüd soovisin
juba ise kandideerida ning mul
on hea meel, et saan end proovida uues ametis. Olen kümme
aastat töötanud patrullis – paras
aeg proovida midagi muud,“ ütles Tarvo. Head sisseelamist uutes ametites!
Esme Kassak
Julia Garanža
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JAAN NAPPUS: PEAB JULGEMA TEHA ASJU TEISTMOODI
Vestluses müügidivisjoni direktori Jaan Nappusega, kel järgmise aasta kosmonautikapäeval täitub 10 aastat G4Si staaži, kõlavad tihti sellised sõnad nagu saavutusvajadus, motivatsioon ja võistlemine. Jaani saavutused, kuid eelkõige tema meeskonna tähelepanekud kinnitavad, et need sõnad kirjeldavad tema loomust üsna täpselt.
Jaani peetakse süsteemseks ja
eestvedavaks juhiks, kes kunagi ei tõsta kuigi häält ning pigem kuulab, kui räägib. Ta pole
inimene, kellele oleks võimalik mütsi pähe tõmmata. Oma
valdkonda tunneb ta läbi ja lõhki ning süüvib ka peensustesse.
G4Sis töötatud aastate jooksul
on Jaan Nappus juhtinud valvetehnikadivisjoni, käivitanud
nullist turvalahenduste osakonna projektimüügi ning vastutanud äriarenduse juhtimise
eest. Viimasel kahel aastal juhib
ta müügidivisjoni. Uurisime
Jaanilt, millisena näeb ta oma
meeskonda, mis motiveerib teda isiklikult ning milline mõju
on konkurentsil müügile.

Millisena mäletad aega,
kui kunagi siia G4Si tulid?

Põnev ning kogemusterohke aeg oli Eesti telekommunikatsiooni turu avamine.
Eesti Energia otsustas oma sideteenuseid pakkuva tütarettevõtte kaudu sellest osa saada ning püstitas eesmärgiks
hakata pakkuma telekommunikatsiooni teenuseid laiemale tarbijaskonnale. Lammutasime vana ettevõtte tükkideks
ning ehitasime uue struktuuri
ja meeskonna, mis toetas paremini ambitsioonikat plaani
saada endale tükk Eesti Telekomi poolt kiivalt kaitstavast
turust. Lisaks Eestile tegutses
Baltic Optical Network ka Lätis ja Leedus, kus olime kohalike ettevõtete kõrval väga
atraktiivne partner Euroopa
telekomi sektori ettevõtetele.
Veel varem müüsin konverentsikoolitusi. Kõva müügikooli sain ukselt uksele müügiga. Oli raske, kui mitte öelda

Ettevõte, toona Falck Eesti, otsis parasjagu inimest, kes kureeriks turvatehnika müüki ning kellel
oleks juhtimiskogemus ja tuKui tunned klienti ja tema vajadusi,
gev müügitöö
taust. Minul
siis oskad soovitada talle ka enim
see oli. Läbisin
sobivat lahendust. Oluline on aidata
konkursisõela ning asusin
inimesel jõuda arusaamisele, miks
tööle valvetehnikadivisjoni
just see asi talle sobib.
direktorina.
Täna kõlab ehk
võimatu, müüa talvel suvise
uskumatult, kuid 10 aastat takämpinguküla tuusikuid. Sagasi oli meil installi (terviklamas inimestega suhtlemine ja
henduste – toim) müük üsna
enda pidev proovilepanek andnõrk, suure installi osas suisid väärt kogemuse. Kokkuvõtsa miinuses. Turg oli põhjas ja
teks ütlen, et elu pole kunagi
konkurents äärmiselt suur. Piliiga lihtne: ühtemoodi peavad
dime looma toimiva meeskonend tõestama nii uustulnukad,
na, kellega hakata sellest supist
kelle eesmärgiks on kliendi tävälja rabelema.
helepanu ja usalduse võitmine,
kui ka vanad olijad, kelle suuriMida „tugev müügitaust“ Sinu
maks väljakutseks on saavutapuhul täpsemalt tähendab?
tud taseme hoidmine.
Enne G4Si tulekut töötasin mitmes erinevas ettevõttes: juhtisin
müüki ehitusmaterjali tootvas
Mis teeb heast müügimefirmas Est-Stein, kus sain ka esihest väga hea?
mese rahvusvahelises ettevõttes
Müügil ja müügil on vahe sees,
töötamise kogemuse. Olen üles
müügiviis sõltub paljuski selehitanud müüki ettevõttes, mis
lest, mida müüa. Ukselt uksele
pakkus Eesti ehitusturu jaoks
ning toodete müügis pead oleuudset lähenemist, mille kohama väga hea suhtleja, edu pant
selt ehitati maju n-ö klotsidest.
on usk endasse ja veenmis-

oskus. Teenuste müügi puhul
kehtib reegel, et klient hääletab
jalgadega. Pettumuse või petmise korral teenuse tarbija lihtsalt lahkub su juurest. Usun, et
kõige paremaid tulemusi annab
teenuste müügis, sh ka turvavaldkonnas, soovituslik müük.
Head müügimeest eristab saavutusvajadus, oskus end motiveerida ja eneseusk. Jäin kunagi vaatama ühte müügimeest,
kes vestles kliendiga, endal päikeseprillid ees. Oli suur kiusatus minna ligi ja öelda: „Ära
häbene oma tööd, võta prillid
eest, siis müüd rohkem! “LHV
müügimeestelt on tegelikult
palju õppida, sest nad on enesekindlad ning müüvad särasilmil. Müügimehel peab olema
usk tootesse – see paistab ka
kliendile välja.
Pähemäärimist ma teenuse
müügis ei poolda. Kui tunned
klienti ja tema vajadusi, oskad
soovitada talle ka enim sobivat
lahendust. Rõhk on sõnal „soovitad“. Oluline on aidata inimesel jõuda arusaamisele, miks
just see asi talle sobib. Mõnes
mõttes on müügimeeste ja
sportlaste mentaliteet sarnane
– mõlemaid juhib adrenaliin
ja saavutusvajadus.

lastega, kuid erinevalt spordist
mõõdetakse äris edukust rohkemate parameetrite järgi, mis
on enesearengule ainult kasuks. Umbes viis aastat tagasi
meelitasid sõbrad mind rattaspordi juurde, mis on siiamaani minu suur kirg. Naljakas on
aga see, et inimesed, kes kunagi
mulle selle mõtte „maha müüsid“, on ise sellest alast täielikult
taandunud. Rattaspordi puhul
meeldib mulle pidev eneseületamine ja vere maitse. Mõnus.

Viimasel ajal on aga hoopis
tennis võitnud minu südame.
Vormi hoidmiseks käin jooksmas ja teen üldkehalist trenni.

Kas saan õigesti aru, et Sinu
väärtuste süsteemis on konkurents aukohal?

Ilma selleta oleks igav. Konkurents aitab luua adekvaatsema
pildi enda tulemustest ja arengust, sellega kaasneb hasart ja
soov võita – muidugi on see
positiivne nähtus.
Jaaniga vestles

(Naerab)Kui mulle sport meeldib, siis konkurents kui niisugune meeldib mulle samuti.

Julia Garanža

Elu pole kunagi liialt lihtne: ühtemoodi peavad end tõestama nii uustulnukad, kelle eesmärgiks on kliendi
tähelepanu ja usalduse võitmine, kui ka
vanad olijad, kelle suurimaks väljakut
seks on saavutatud taseme hoidmine.
Jaani juhtimispõhimõtteid
•

•

•

•

Küllap see selgitab, miks
on G4Si müügitiimis nii
palju tugevaid harrastussportlasi. Millest Sa ise
ammutad motivatsiooni?

•
•

Tõsi, vaata meie müügimeeskonda! Nad on küpsed, pika
staažiga inimesed, kes oskavad
end väga hästi motiveerida.
Lihvitud teemandid. Tööalasest motivatsioonist rääkides,
minu jaoks on oluline, et
oleks väljakutse. Kõik minu senised töökohavahetused toimusid siis, kui
eesmärk sai täidetud ning
elu muutus liiga igavaks.
Spordiga
paralleele
tõmmates on ka äris
peamiseks innustajaks tulemus
ja
konkurents teiste sport-

Kui koosolekul jääb valitsema
vaid üks arvamus, on see märk
sellest, et osalejaid on liiga palju. Kui laua taga tekib vaidlus,
on see ainult kasuks. Tuleb julgeda teha asju teistmoodi.
Hea juht toetab arvamuste
mitmekesisust ning kui valik
on juba tehtud, peab ta seisma
hea selle eest, et sellest üheskoos valitud lahendusest ka
kinni peetaks.
Mulle meeldib, et meie müügimeeskonnas on suure suu ja
suure egoga inimesed – ainult
nii sünnivad ambitsioonikad
ideed.
Muutumises on edu võti. Ole
avatud. Ära karda eksida.
Anna inimestele võimalus ja
julgusta neid. Anna tagasisidet.
Mõtle suurelt! Mulle meeldib
Michelangelo ütlus, mis kõlab
eesti keeles umbes nii: „Suurim oht meile ei peitu mitte liiga suurtes ambitsioonides, vaid
selles, et need on liiga väikesed
ning me saavutame nad.“

Lemmikraamat:

Gabriel Garcia Marquez „Sada
aastat üksildust“. Sellesse raamatusse on põimitud inimlikud käitumisjooned, nagu vägivald ja vihkamine, eneseuhkus ja isemeelsus,
võimuiha ja enesearmastus, armastus ja kaos. Minu jaoks kujutab see raamat inimkonna arengut
sünnist kaose ja hävinguni. Reaalsuse ja ulme segu. Võin laenata,
kui keegi soovib lugeda.

G4S suunab noori seaduskuulekalt käituma
Turvalise keskkonna eest seisva ettevõttena on meie jaoks
olulised ka kasvava põlvkonna
vastutustunde ja seaduskuulekuse teemad. G4Si globaalse ajakirja ’’International’’ viimane number avab lähemalt
seadusega pahuksisse sattunud noorte problemaatikat
ning seda, milliste meetoditega püüab G4S neid libastunud
noori aidata uue elulehekülje
pööramisel.

Ennetus oluline

Meie välismaa kolleegid üritavad ümber lükata kehtivat

stereotüüpi, et nooremas eas
toime pandud kuriteod korduvad tingimata ka tulevikus.
Seni kasutatud karistusmeetodid ei ole olnud piisavalt tõhusad, et ennetada korduskuritegusid. Just ennetusest on
aga saamas tulevikule mõeldes võtmeelement. Selle saavutamisel on oluline, et noored oskaksid näha põhjuste ja
tagajärgede seoseid ning oma
tegude mõju tulevikule.
Kuritegelike noortega on
teiste hulgas hädas Inglismaa,
Austraalia, Kanada ja USA. Eri
riikides kõigub alla 21-aastaste noorte kuritegude kordu-

mine 36 ja 75% vahel. Näiteks
Inglismaa maksumaksjatele tähendavad noorsoo mõtlemata
teod aastas keskmiselt 4 miljardit naela, mis lähevad nende kuritegude katteks. Kõige
enam sooritatakse esimene kuritegu 16-17-aastaselt.

Selgitus vajalik

Probleemiga võitlemiseks on
loonud G4S eraldi noorsooteenistuse G4S YouthServices,
mille spetsialistid tegelevad
noortega ja aitavad välja töötada paremaid strateegiaid ja
programme, et korduvaid kuritegusid ära hoida. Noorsootee-

nistus on USA erinevates osariikides löönud käed mitmete
riiklike asutustega, et võidelda kuritegevuse vastu ja aidata
noori õigele teele. Ameerikas
pakub G4Si noorsooteenistus
spetsiaalset tugiprogrammi üle
1500 noorukile.
Programmi eesmärk pole
niivõrd karistada, kuivõrd selgitada põhjuste ja tagajärgede toimemehhanisme, millest
noored endale sageli aru ei anna. Noorsooteenistus paneb
oma töös rõhku nii hoolealuste
üldise käitumise stabiliseerimisele, vaimsele tervisele, haridusele kui ka praktiliste oskuste

arendamisele, kuid seda kõike
lähtudes iga programmi sattunud noore individuaalsetest
vajadustest.

G4S Eesti ja noored

G4S Eesti esindusel ei ole
eraldi noorsooteenistust, küll
aga tegutses ligi kümme aastat G4S Noorteklubi. Klubi
pakkus aastatel 2002–2012
Eestimaa lastele järjepidevat
huvi-ja kasvatustegevust ning
oli samuti tunnustatud erinevate asutuste poolt. Siiani teeme lastele aeg-ajalt ekskursioone ning suviti korraldame
õpilasmalevat.

2010. aastal käivitasime veebikeskkonnas projekti ’’Julged
hoolida?’’, mille põhimõtteks
on, et hoolimine on turvalisuse üheks aluseks. Me mitte ainult ei kutsu üles panema tähele meie ümber toimuvat,
vaid tõstame ka esile erinevaid
turvalisusega seotud teemasid
ning jagame nõuandeid. Soovime tagada turvalisust mitmel
tasandil ning mõneks neist on
eeskuju näitamine, hoolimine
ja võimalike ohtlike situatsioonide ennetamine.
Maria Šnaper
Kommunikatsiooniosakonnas
praktikal olev tudeng

Sinu eest valvel
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G4Si nutikas tütar Alarmtec
Kui 1996. aastal G4Si tütarettevõte Alarmtec loodi, võib öelda, polnud G4Si veel
olemas.Tegelikult tegutses hiljem G4Siks muutunud ettevõte siis lihtsalt teise nime all ning ees oli ootamas veel ridamisi muutusi. Novembris täisealiseks
saanud Alarmtec alustas sisuliselt valvetehnika firmana ning on tänaseks välja
kasvanud väga unikaalsete tehniliste lahenduste ja seadmete pakkujaks, alates koduvalvelahendustest kuni kiiruskaamerate, radiatsioonimonitoride ja läbivalgustusseadmeteni välja.
ajutise lahenduse elav näide,
võttes vastu mind oma „tänase päeva kontoris“, mis sel hetkel on ühtlasi koosolekuruum
keset kontorit. „Ma teen tööd
seal, kus saab ja peab, ning mida vähem töötaja mind näeb,
seda kindlam võib olla, et asjad on korras,“ võib Andruse
jutust aimata nii kerget muiet
kui ka tõsidust.
Alarmtec on oluline partner nii mõnelegi suurette-

võttele kui ka riigiasutusele.
Mõnest projektist saab rääkida ainult nii palju, et võib
heal juhul vaid nime mainida. Üheks selliseks projektiks on mereseiresüsteem.
Punkt. Kui ettevõtte ajalugu aga veel uurida, siis leiab
ühe teetähisena aastast 2002
pea kogu Eestit puudutava
sündmuse, Eurovisiooni lauluvõistluse. Rahvusvahelise
võistluse turvapartnerina la-

Lao kvalitatiivne hüpe*

Kuigi meediale on ehk möödunud aastal enim silma jäänud uued kiiruskaamerad,
mida katsetab hoopis heaks
partneriks olev Saksamaa firma Vitronic, võib tegelikult
Alarmteci aasta üheks tähtsamaks sündmuseks pidada

kahe pangandus- ja piirivalvelahendusi pakkuva väikeettevõtte omandamist kevadel.
Kolimine uute inimestega sama katuse alla loob parema
võimaluse ühendada erinevad kultuurid, väärtused ja
suhtumised, samuti arendada
uut, panga- ja piirivalvetehnika suunda.Tänu kolimisele
muutuvad oluliselt paremaks
lao tingimused ja logistika,
mis kajastuvad otseselt ettevõtte tulemusi peegeldavates numbrites. Muutusest kõneleb ilmekalt kolimisaegne
pilt, kus veel vanast kontorist
seab nooruslikult energiline,
kuid kogu grupi üks staažikamaid töötajaid Enn Illaru
sisuliselt käsitsi kaupa uude
lattu saatmiseks, kuid uues
kohas võtab saadetise vastu
moodne masin.
Alarmteci unikaalsete lahenduste ja keeruka logisti-

ka juures ongi üks märkimist
väärt fakt töötajate keskmine
staaž. „See on kümme aastat
rohkem kui kümme aastat tagasi,“ ütleb Andrus justkui
mõistulause. Üheks noorimaks kolleegiks on 1,5-aastase staažiga Andres Makstin,
kes tunnistab, et natuke keldrilik kontor ehmatas alguses ehk tõesti veidi ära, kuid
töö ise on huvitav ja arendav
ning kolleegid väga tähelepanelikud ja abivalmid. Uurin siis ülelaua teiselt müügijuhilt Vaiko Luidalepalt
veel, kas on vahel mahti nutikas firmas kolleegidele ka
nutikaid üllatusi teha, kuid
kolimisetuhinas meenub talle vaid üks vana juhtum, kui
ühe töötaja ikoonidest pungil
ekraanist sai tehtud taustaks
pilt ning isegi IT-spetsialist ei
saanud kohe sellele anomaaliale pihta.

Fotod: Julia Garanža

Käsikäes 18. aasta sünnipäeva
tähistamisega jõudis Alarmtec
novembri keskpaigas kauaoodatud kolimiseni. Alarmteci
juhataja Andrus Pukk räägib,
et kontor Saku tänaval oli algusest peale mõeldud ajutise
lahendusena, kuid lõppkokkuvõttes on neis suhteliselt kitsastes tingimustes kõva tööd
tehtud ligi 15 aastat. Nii see kipub nende ajutiste lahendustega olema. Andrus ise on selle

sus Alarmtecil ülesanne püsti panna turvakontroll röntgenläbivalgustusseadmetega,
mida toona tuli hankida Eestist väljastpoolt. Tänaseks
on see tootegrupp üks olulisemaid Alarmteci portfellis.
Alarmteci kätt võib tunda nii
Tallinna Lennujaama turvakontrollis, riigi valitsusasutustes kui ka parklalahendustes. Need näited pole asjata
toodud. Uus asukoht Töökoja tänaval toob ettevõtte oma
võtmeklientidele senisest lähemale.

Üleval (vasakult): Andrus Pukk, Marili Tooma, Maarika Grents, Merlyn Lemsalu, Konstantin Jakobson, Olav Mets ja Andres Makstin
All: Vaiko Luidalepp, Peeter Kaigu, Aigar Alaveer, Priidu Metsamägi, Marti Ranne, Enn Illaru ja Georgi Lazarevitš

Rutiini ei teki

Pea kõigiga, kellega Alarmteci Tallinna kontoris juttu
vestan, jõuame selleni, et töö
on huvitav ja rutiini naljalt
ei teki. See selgitab ka aukartust äratavat kõrget keskmist staaži.Tehnikadirektor
Marti Ranne toob mitterutiinse töö kõrvale veel õppimise ja õpetamise poole
– unikaalsed ja vastavalt vajadusele „treitud“ lahendused eeldavad parimate tulemusteni jõudmiseks nii ise
õppimist kui ka kliendi harimist. Kohati on Alarmtec nagu diplomaat teadliku
Eesti kliendi ja välismaiste
suurtootjate vahel olukor-

Sinu eest valvel

ras, kus üks on veendumusel, et IT-maailmas on kõik
võimalik, kuid teisel on välja pakkuda kindlad standardtooted. Mõnel Alarmteci personaliseeritud tootel
võib Eestis olla isegi vaid
üks klient.
Kuid Alarmteci tiimi ei
hoia koos üksnes töö. Olles nii pikalt külg külje kõrval töötanud, on välja kujunenud ka mõned mittetöised
ettevõtmised. Kes käivad
jooksmas, kes orienteerumas, kes jalgpalli mängimas
ja kes hoopis lumelauatamas
(kui muidugi lund on). Kontorijuhi Merlyn Lemsalu
toel ja korraldamisel võetak-

se iga aasta ette mõni ühine
vahva retk. Näiteks eelmisel
aastal käidi levivabalt parvlaevaga seiklemas ning selle suve alul „matkati“ kajakkidega mööda merd ümber
Pakri poolsaare.

Kõik saab tehtud!

Üks lause jääb veel Alarmteci
külaskäigu erinevatest vestlustest kõrvu kajama – „Kõik
saab tehtud!“. Selles pole ka
vähimat kahtlust, kui juba järgmine hetk näen poolt
seltskonda uues kohas, esimesed kolitavad asjad näpuvahel kaasas. Nädal hiljem
kuulen, et pea kogu kontor,
sealhulgas kalad, on end ju-

Andrus Pukk – juhi rollis mitte üksnes kontoris...

ba uues kohas sisse seadnud,
ehkki teha on veel mõndagi.
Jah, lisaks oluliste küsimuste lahendamisele on kolimine
toonud kaasa uut hingamist
ja värskust. Seda ka sõna otseses mõttes, sest uute ruumide avarad aknad „varustavad“
ruume naturaalse valgusega.
Lehe trükki mineku ajal võib
juba julgelt seada sammud
Töökoja 1 ja ridaelamu tüüpi kontorihoones astuda sisse
Alarmteci logo alt.
* Nii ütles Alarmteci uute laotingimuste kohta G4Si haldusjuht Andres Pastarus.
Esme Kassak

•
•
•
•

Alarmtecist veel

Asutatud 1996. aastal
Töötajaid 27
Laod asuvad Pärnus, Tartus, Jõhvis, Tallinnas
Olulisemad tooted: pangatehnika, valvesignalisatsioon,
tulekahjusignalisatsioon, videovalve, läbipääsukontroll, turvakontroll, parklasüsteemid, raadiomodemid, kiiruskaamerad.
• Vaata lisaks www.alarmtec.ee
Priidud ja Andrused
Alarmtecis on töötanud ja teevad ettevõttega siiani tihedat koostööd
mõnedki G4Sikad. Nii on ette tulnud periood, mil ettevõttes on töötanud korraga kolm Priitu (Priit Valk, Priit Orasson, Priit Sarapuu) või
kolm Andrust (Andrus Pukk, Andrus Jauk, Andrus Ossip).
Töötan kuni 10. juhini!
G4Si grupi üks staažikamaid töötajaid, praegu pensioni kõrvalt töötav
Enn Illaru on öelnud, et töötab Alarmtecis kuni 10. juhini. Seepeale
uuris viimased aastad „pukis“ olnud Andrus Pukk, mitmes tema siis
on. Enn teadis vastata, et üheksas. Soovime mõlemale head tööindu!
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TURVATEHNIKA

Foto: Julia Garanža

Tehnikute MÜÜGIVÕISTLUSEST

Vasakult paremale: Põhja piirkonna hooldustehnikute Marko Kabritsa ja Ahto Jõhviku kahe kuu „skoor“ enim müüdava toote ühikutes. Kahe kuu jooksul müüs
Marko 39 tulekustutustekki, Ahto 20.

E

elmise aasta lõpus tuli
müügidivisjonil mõte
katsetada, mis juhtuks,
kui kaasata hooldustehnikud esmaabi- ja tuleohutus-

toodete müügiprotsessi. Idee
teostuseni jõudsime juba
käesoleva aasta jaanuaris, kui
Põhja piirkonnas alustasid
pilootprojekti raames müü-

ki kaks hooldustehnikut. Juba esimeste kuude tulemused
näitasid, et potentsiaali on
piisavalt. Müügiks pakuti viit
erinevat põhitoodet: 2 kg ja 6

kg pulberkustuti, tulekustutusvaip ning väiksem ja kuni
25 inimesele mõeldud esmaabikomplekt. Sobivad tooted
olid seega olemas nii väikse-

G4S tervitab
OMA ESIMEST NAISTEHNIKUT
Alates 6. oktoobrist on
Lõuna piirkonna turvatehnikadivisjonis tavapärasest rohkem elevust: senise täielikult
maskuliinse tehnikute
seltskonnaga on liitunud naisterahvas. Otseselt ei olegi tegu millegi enneolematuga, kuna
G4S pole kunagi keelanud naistel tehnikuteks
pürgida. Pigem on asi
olnud soovijate vähesuses või õigemini nende
täielikus puudumises.
Sestap äratabki esimese naishuvilise väljailmumine paratamatult
tähelepanu ning soovi
tema tegemistest rohkem teada saada. Jagame teiega tema värskeid
muljeid.

le era- kui ka suuremale ärikliendile.
Tekitamaks esmaabitarvikute müügi osas tehnikutel
suuremat huvi, kuulutasime
augustis välja kolmekuulise
müügivõistluse, mille auhinnafond on suurema pingutuse vääriline. Septembri ja oktoobri võitja sai auhinnaks
Bauhofi 50-eurose kinkekaardi, kogu võistluse üldvõitja
selgub novembrikuu lõpuks ja
auhinnatud saavad kolm parimat müüjat. Esikoha võitja
saab autasuks spaapaketi kahele kaheks ööks, teine koht
saab 50-eurose ja kolmas koht
30-eurose kinkekaardi.
Septembris said käe valgeks
kokku kolm tehnikut, kelle vahel käis esikohale tihe rebimine. Esimese vahefiniši võidu
võttis Lõuna piirkonna hooldustehnik Marek Vind. Marekile järgnes väikese vahega
Põhja piirkonna hooldustehnik Marko Kabrits, kolmandaks tuli Põhja piirkonna
hooldustehnik Ahto Jõhvik.
Oktoobris lisandusid tulemustabelisse tehnilise toe osakonna ja turvatehnikadivisjoni Ida
piirkonna esindajad. Teise vahefiniši võidu võttis kindlalt

septembris napilt teiseks jäänud Marko Kabrits.
Oktoobri parim müüja
Marko Kabrits kommenteerib
oma edu nii: „Iseenesest on
väga lihtne müüa – ma lihtsalt
iga hoolduse järel ütlen kliendile otse, et meil on ettevõttes
käimas müügivõistlus ja kas
teil on kodus olemas tulekustutusvaip ja tulekustuti ning
esmaabikomplekt. Kõik kliendid on seni suhtunud mu küsimusse väga positiivselt. Tulekustutusteki müük läheb mul
kõige paremini, kuna selle
hind on ikka kliendile vägagi soodne. Mind on väga tõsiselt pannud imestama see, kui
vähe teavad inimesed tuleohutusest. Väga paljud arvavad siiani, et pannil põlema
läinud rasva tuleb kustutada
sellele vett visates. Nii ma siis
kõigile seletangi, kuidas asjad
tegelikult käivad.“
Tahan siinkohal eraldi rõhutada, et tegemist on suurepärase võimalusega n-ö
möödaminnes aidata tõsta
klientide kodude turvalisuse
taset, teenides samal ajal ka
arvestatavat palgalisa.
Priit Valk

Sisukas tagasiside tehnikute tööle
Oleme viimase kahe aastaga järjest rohkem hakanud kuulama ja
tõsiselt võtma seda, mida kliendid meist arvavad. Toon siinkohal
ära mõned viimasel ajal klientidelt soovitusindeksi küsimustiku
vastustena laekunud kommentaarid, millest oleme saanud kasulikku infot oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks:
Tehnik oli kogemustega, oskas küsida ja samas ka kogemustest näiteid tuua, kuidas peaks üks valve üles ehitatud olema. Oli isegi vaatamata hilisele õhtutunnile positiivne. (9 p)
Töö sai tehtud rahulikult, kiirelt ja korrektselt. Vahel on tehnikud juhtinud meie tähelepanu mõnele konkreetsele veale, mida me ise polegi veel märganud. (10p)
Tehnikud olid püüdlikud, kuid ei suutnud viga esimesel korral
täielikult diagnoosida ja lahendusi pakkuda. (2p)
Töö tehtud korrektselt ja professionaalselt, ei jäetud juhtmeid
rippuma nagu ühel teisel firmal kombeks. (10p)
Meeldiv sõbralik käitumine ja polnud suu peale kukkunud :)
(10p)
Käis arutelu, kes mida tegi, mitte ei lahendatud probleemi.
(2p)
Hilinemisel helistati ja vabandati ning uuriti kas on ikka võimalik oodata. (10p)
Hingega asja juures, see on omaette väärtus. Raske objekt oli,
kutsuti abivägi ja kõik sujus. Suured tänud! (10p)

Priit Valk

G4Si esimene naistehnik
ei olegi tegelikult täiskohaga tööl, vaid alles praktikal.
Tegu on 22-aastase Tartu tütarlapsega, kel nimeks AnniLiina Mets. Anni õpib Tartu
Kutsehariduskeskuses meh-

hatroonikat ning on G4Sis
praktikal jaanuari alguseni. Seni on kõik tema sõnul
kulgenud vägagi positiivselt.
„Midagi ületamatut ei tundu olevat, kõik on hoomatav. Huvitav on tegeleda väga

paljude erinevate süsteemidega,“ sõnab Anni.

Suur teadmistejanu

Anni läbib praktikat tehnilise
spetsialisti Reio Laari käe all.

Koos on käidud nii valveseadmeid hooldamas kui ka paigaldamas. Reio osava juhendamise all on Anni saanud
käe valgeks nii kruvisid keerates kui kaableid puhastades.
Paarimehe sõnul on Annil
üks huvitav omadus – küsida
väga detailseid küsimusi, mis
on mõnikord pannud kukalt
kratsima ka kogenud tehniku. Reiogi tunnistab, et Anni
teadmishimu rahuldamiseks
on tal vahel tulnud appi võtta Google.

Kliendid positiivselt üllatunud

Kuidas on aga kliendid Annit nähes reageerinud? Reio
sõnul on üle huulte lipsanud
nii mõnigi „Ohoo!“, kuid ül-

diselt on vastuvõtt olnud väga positiivne. Pigem on ta ise
tundnud muret, kas nääpsuke
tütarlaps saab hakkama suurt
füüsilist jõudu nõudvate tegevustega. Kui välja arvata juhus, mil Anni jäi üht tõstust
kinni pannes selle nööri külge
rippuma (ilma et uks sulgunud oleks), on talle tegelikult
seni kõik jõukohaseks osutunud. Anni eeliseks on ka hea
huumorimeel, mis ei lase keerulisematel olukordadel tema
tuju rikkuda. Enesehaletsusele eelistab ta samuti pigem tervislikku eneseirooniat.
Soovime Annile edu ja julget
pealehakkamist!
Kristiina Makut

Sinu eest valvel
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ALLAN SALURI
töö kui põnevusfilmis
telgitaguseid. Peagi saan aru,
et panin oma kujutlusvõimega
täiesti puusse. „Kliendi soovid
on erinevad: kes tahab pintsakus, kes erariietes isikukaitsjat,“ vastab ta diskreetselt.
„Osalen kogu protsessis, eeskätt lähtume kliendi soovidest
ja situatsioonist ning lepime
taktika koos kliendiga kokku. Üldjuhul tahetakse erariietes märkamatut meest, kes
on taustal ja valmis ohu korral
sekkuma,“ selgitab ta.

sesse Nõukogude Liidu ja praegusesse Ida-Euroopa riiki. Nii
igaks juhuks, sest mine-sa-tea,
äkki midagi juhtub. Siiani ei ole
ärevaid hetki siiski tekkinud.“
Hetkeks Allan muigab ja võtab otsad kokku: „Ja lõpuks isik,
kellel on vaja äripartneritele
oma tähtsust näidata. Vene keeles on selleks hea sõna pakazuhha, seda ikka aeg-ajalt esineb.“
Allani kogemustepagasis on
lisaks nn tavalisele inimesele ka
rikas-kuulus-ilustüüpi

Kolleegi kommentaar:
Raul Menind, turvatöötaja

Allan alustas omal ajal karjääri turvatöötajana Välisministeeriumi objektil, sellele järgnes Kalevi kommivabrik ning
Nõmme piirkonna patrullekipaaži töö. Edasi asus Allan talle usaldatud vastutusrikkaid
töökohustusi täitma juhtimiskeskusesse vahetuse vanema
ametikohal (praegune patrullteenistuse turvajuht). Lisaks
turvajuhi igapäevatööle suhtleb Allan sissemurdmise kor-

ral kliendiga, vajadusel politsei
ja päästeametiga.
Kui küsin, mis on motiveerinud teda turvavaldkonnas töötama aukartustäratavad kakskümmend aastat, vastab Allan:
„Tol ajal Pika tänava kontoris
toimunud kunagisel tööintervjuul vastasin personalitöötaja küsimusele „mis mind motiveerib seda tööd tegema“, et
mul on kutsumus turvatööks
– aastate jooksul ei ole midagi
muutunud.“ Pausi järel täiendab ta oma mõtet, et ka töökoha
stabiilsus, arenemise võimalus,
meeldiv töökeskkond ja innustav meeskond motiveerivad.

Elu kui filmis

Igapäevase
patrullteenistuse turvajuhi töö kõrval on tema kutsumuseks aga ka mida-

Töö KIIDAB TEGIJAT

S

uurima
uhkustundega
jagame teiega tänusõnu
klientidelt. Kuna kõik kiidusõnad lehte ei mahu, soovitame kiitustega tutvuda G4S siseveebis aadressil net.g4s.ee.

Tänulik klient Stockmanni
parkimismajast

14. oktoobril parkisin oma
auto Stockmanni kaubamaja parklasse. Mul ei olnud aimugi, et parkla suletakse tingimusteta kell 21.00. Sildid
parkla seintel deklareerisid, et
kes oma auto jätab parklasse
pärast kella 21.00, saavad oma
auto kätte alles siis, kui parkla
taas avatakse ehk siis järgmisel
päeval. Otsisin pikalt telefoninumbrit, kust abi paluda. Olin
juba olukorraga leppimas ja
oma lapsega jalgsi koju minemas, kui meile tuli appi Stockmanni teenindav turvatöötaja.
Tänu turvatöötaja lahkele ja
sõbralikule suhtumisele saime
parkimisarved tasutud ning
suletud parklast oma auto siiski kätte. Seetõttu tahan öelda
Stockmanni kaubamaja kliendina tunnustussõnad turvatöötaja Jevgeni Sokolovile. Tema

Sinu eest valvel

„Allan on tähelepanelik, tasakaalukas, täpne ja kindlate põhimõtetega. Ta
on oma töös väga põhjalik ning tema otsused on alati kaalutletud. Allanil on
väga suur kogemustepagas ja ta on ka teistele eeskujuks, kuidas luua hea ja
toimiv vahetus. Ilma temata ei kujutaks patrullteenistust ettegi. Me teeme
tööd nii, et ei pea üle arutama, kes mida teeb, vaid kõik toimib juba iseenesest. Vahetus töötab nagu šveitsi kell. Kui tavaliselt öeldakse hea kolleegi
kohta, et temaga võib luurele minna, siis Allaniga me juba käime luurel.“

gi sootuks teistsugust,
mida paljud kolleegid ei tea. Siinkohal
paljastan Allanile, et
mul oli temaga kohtumist oodates silme ees
kunagises hittfilmis „The
Bodyguard“ Whitney Houstoni isikukaitsja osatäitja, mustas ülikonnas ja tumedate
päikeseprillidega Kevin Costner. Miks ometi? Kuigi tema
seos ettevõtte teenusteportfelli kuuluva isikukaitse teenusega ei tulnud mulle intervjuuks
eeltööd tehes üllatusena, ei tea
ma siiski ainsatki detaili salapärase teenuse eripärast ja
seetõttu lasingi kujutlusvõimel filmiradadel lennata.
Kogenuima
isikukaitsjana avab Allan mulle rikaste,
kuulsate ja ilusate turvamise
meest, keda oli tabanud terviserike. Mulle tundus, et asi on tõsine. Läksin mehe juurde ja üritasin aru saada, milles on asi,
ning samal ajal helistasin kiirabisse.
Oskasin vaid selle inimese
pead hoida ja müüjatelt salvrätte küsida, kuna tal hakkas
suust vahtu tulema. Siis nägi seda olukorda G4Si töötaja
Reet Brutus ja tuli mulle appi. Teie töötajal on väga hea
ettevalmistus ja samal ajal ka
rahulik närv olukorra hinda-

Katusepakkujate kuldajastu

Kui palun nimetada isikukaitse teenuse tarbija profiile, loetleb Allan minu imestuseks need
justkui pähe õpitud luuleread.
„Esiteks isik, kellel on tõesti vaja kaitset, sest on reaalne oht tema elule. Neid on üha vähem,
sest ajad on teised ja 90ndate
lõpu „katusepakkujate“ kuldajastu on möödas,“ täiendab ta.
„Teiseks välismaalane, kes tellib
teenuse, tulles Eestisse kui endi-

Pealtnägija tänusõnad turvatöötaja Heigo Ponnile

Tahan igati südamest tänada ja kiita ühte teie töötajat.
käitumine, abivalmidus ja heaNimelt juhtus ühe Bauhotahtlikkus tegi au nii Stockfi töötajaga väga ebameeldiv
manni kaubamajale kui ka turintsident Laagri Bauhofi ruuvafirmale, keda ta esindab.
mides, kus oli vajalik lausa
kiirabi sekkumine. Seal tööTallinna Lennujaam tänab seotab aga teie turvatöötaja Heises USA presidendi visiidiga
go Ponn, kes oli ühele töötajaAS Tallinna Lennujaam täle väga suureks abiks ja toeks.
nab AS G4S Eesti töötajaid,
Tema oli see inimene, kes
kes panustasid USA presidenabivajajat märkas, kiiresti aidi Barack Obama Eesti visiidi
tas ja kaitses. Ta kutsus minu
ettevalmistamisse ja läbikolleegile kiirabi, aitas
viimisse. Erilist tänu avaltal kõigest väest olKõige paremini iseloomustab eeldame Katrin Raudsepala teadvusel, kuni
le, Kristjan Saarikule,
kiirabi saabuminevat
ühe
meie
lugeja
tagasiside,
Heigo Stammile, Tauno
seni ning oli talle
Nugisele ja Ivar Nikoigati toeks, näiteks
kus mainiti, et Rahvusraamatukogu
penziusele, kelle aktiivabistas edasiliikuturvamehe sõnad ja maneerid olid
sus ja pühendumine USA
misel tööruumipresidendi Barack Obama
desse. Ühesõnanagu viietärnihotellis!
Eesti ajaloolise visiidi läga tundub, et tegu
biviimisel aitasid kaasa kõrge
on väga, väga hea
hinnangu andmisele kogu Talinimese ja hinnatud töötajalinna Lennujaama tegevusele.
miseks ning sellega toimetuga. Ta pidi tööalaselt olema ka
lemiseks. Ta rääkis kiirabiga
igati abivalmis ja alati kohuseTartu elanik tänab Reet Bruning hoolitses haige eest kiirtundlik.
tust hädasolija abistamise eest
abi tulekuni. Mina sain talKirjutan sellepärast, et tahan
le lihtsalt aitäh öelda. IgataEesti Rahvusraamatukogu
kiita G4Si töötajat Reet Bruhes tänu temale vaatan nüüd
tunnustus turvateenistusele
tust, kes töötab Lembitu Konpoodides G4Si turvatöötajaid
Kui igapäevane töö sujub tõrsumis. Olin pärastlõunasel ajal
hoopis teise pilguga – lisaks
geteta, siis me tihti ei märpoes ja nägin juurviljaleti juupahade püüdmisele oskate te
ka inimeste suurt ja olulist
res põrandal lebamas vanemat
ka hädasolijaid aidata. Aitäh!
panust.

kaitset vajavaid välismaa artiste. Üheks ilmekaks kogemuseks
on 2002. aastal Eestis toimunud
Eurovisiooni lauluvõistlus, mil
sai koos kolleegidega turvatud
Iisraeli delegatsiooni. A-klassi
staaridel on tuuril kaasas oma
turvameeskond, kellega esinemiskoha turvameeskond teeb
koostööd.

Veri käib ringi

sõjaväe- ja luureteemalisi raamatuid, kuid ühtegi konkreetsesse žanrisse ta kinni ei jää.
Viimati luges ta näiteks Toby
Harndeni „Surnuist tõusnud
mehed“, mis kõneleb Afganistani sõjategevusest ja eestlastest Briti Walesi kaardiväe
koosseisus. „Ülimalt kaasahaarav!“ ütleb ta ja pühendab
innustunult raamatu sisututvustusele mõne minuti. „Soovitan kõigil lugeda Norman
Vincent Peale „Positiivse mõtlemise jõud“ – mind enim inspireerinud ja õpetanud raamat,“ annab Allan lõpetuseks
ka ühe lugemissoovituse.
Vaba aja veedab Allan pere ja laste (7-aastane poeg
Luukas ja 14-aastane Annabel) keskel ning sportides. Tema lemmikaladeks on jooksmine ja ujumine, kuid talle
meeldib ka jõusaalis käia. Vanaduspõlves näeb ta ennast niisamuti liikumas ja
raamatuid lugemas – tsiteerides Allanit ennast, „et ikka
veri ringi käiks ning keha ja
vaim virge hoida“.
Positiivse ellusuhtumisega
ei jää Allan ka abivajajate suhtes pealtvaatajaks, vaid haarab härjal sarvist. „2012. aastal
juhtusin vaatama Terevisiooni, milles kutsuti vabatahtlikke appi Oleviste kiriku kodutute jõulupuu organiseerimise
toimkonda. Läksin appi, aidates riideabi- ja toidukaste pakkida ning toitlustada,“ seletab
ta tagasihoidlikult. Hooliva
kolleegi tegu tekitab minu südames sooja tunde.

Suure
kirjandushuvilisena
loeb Allan meelsasti ajaloo-,
Koostöö G4S turvatöötajatega on juba aastaid väga positiivselt ja töiselt sujunud ning
me tahame tänada meie turvatöötajate meeskonda Rahvusraamatukogu poolt.
Turvatöötajatel on oluline
roll meie teenindusahelas, vajadusel juhendavad nad lugejaid, suunavad ning annavad
nõu ja lahendavad probleemid
rahulikult ning tasakaalukalt.
Turvatöötajad on saanud korduvalt kiita sõbraliku ja viisaka käitumise eest ning nende
hoolitsuse ja kontrolli all on
meie suures majas kõik hästi. Meie lugejatele ja teenindajatele on oluline teadmine,

Maarika Haavistu

et vajadusel on abi probleemide lahendamisel kohe olemas
ning kõik saab alati lahendatud rahulikult ja korrektselt
nad märkavad ja hoolivad!
Kõige paremini iseloomustab eelnevat ühe meie lugeja
tagasiside, kus mainiti, et Rahvusraamatukogu turvamehe
sõnad ja maneerid olid nagu
viietärnihotellis!
Rahvusraamatukogu pere
poolt tahame igapäevast tööd
tegevaid turvatöötajaid kiita ja tänada hea koostöö eest
G4Si!
Kiitusi kogus
Kristel Saarm
Foto: Esme Kassak

Mudilaste külaskäik toob ka kõige tõsisematele meeste näole naeratuse.

Allan Saluri alustas tööd
G4Sis (toona ESS) 1995.
aastal ning ta troonib
kindlalt klientide kiituste
arvukuse pingerea tipus.
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Ida Ringkonnaprokuratuuri kommentaar juhtunu kohta.
Kahtlustatava ütlustest selgub, et talle tuli väljakutse, milles juhtimiskeskuse töötaja selgitas, et territooriumil, mis asub Toila alevikus, on ilmselt sissetungimine. Seega turvatöötaja, täites oma tööülesandeid, läks kontrollima, kas tema firma valvataval objektil ei
viibi kõrvalisi isikuid ega ole ohus objektil olev vara. Turvatöötaja,
kellele on väljastatud relvaluba, on õigustatud relva kandma.

30. august 2014, Ülemiste jooks. Sel aastal on Eero sportlik sihik
suunatud jooksmisele, järgmise aastal on rõhk triatloni aladel.

TOILA JUHTUM,
MIS LÄKS G4Si ÕPIKUTESSE
9. oktoobri õhtul Toila pargis toimunud esimene Ida-Virumaa ööorienteerumise
võistlus läks igas mõttes ajalukku. Orienteerumise jooksul toimus kaasus, mis lennutas esmakordselt korraldatud võistluse peavoolu meedia veergudele. „Sportlast
vargaks pidanud turvamees haaras relva järele“ (Põhjarannik), „Turvamees ähvardas orienteerumisvõistlejat relvaga“ (Postimees), „Sportlast vargaks pidanud turvamees haaras relva“ (Eesti Rahvusringhääling). Nüüd, kus Ida Ringkonnaprokuratuur
on juhtunu uurimiseks algatatud kriminaalmenetluse ähvardamise paragrahvi alusel
lõpetanud, väärib avalikkuses tõsist poleemikat tekitanud juhtum veel kord arutamist. Rahulikult ja faktipõhiselt. Mis läks valesti, mida peaks sellest õppima?
Veidi taustainfot

Ida-Virumaa esimesest ööorienteerumisest võttis osa
38 sportlast. Start anti kell
19.30. G4Si turvatöötajaga sekeldustesse sattunud jooksja alustas 4,69-kilomeetrilise
raja läbimist kell 19.34. Orienteerumisraja üks punktidest
asus G4Si valvatava ehitusobjekti vahetus läheduses. Toila pargis asuva tervisekeskuse ehitusplats on kaetud nn
perimeetri valvega. Turvafirma kogemus näitab, et taoliste objektide puhul on varguste ja sissemurdmiste oht alati
kõrge. See selgitab, miks ehitustandri perimeetrit jälgisid
andurid, mis reageerisid lisaks
platsil toimuvale ka liikumisele piirete vahetus läheduses.
9. oktoobri esimene häire tuli juhtimiskeskusesse kell 19.33.
Toila park oli sel kellaajal kottpime. Ehitusplatsi juurde jõudes nägi turvatöötaja esimesena võsast välja tulnud meest,
kes hakkas reipal sammul ehitusobjektist eemalduma.

Jooksja ja turvatöötaja nägid
olukorda erinevalt

Pimedas märkas turvatöötaja, et kiirelt pimedusse kadunud mehel oli käes helkiv asi,
mida ta esmapilgul pidas tera-

riistaks. „Stojat, ohrana,“ karjus turvatöötaja ning jooksis
mehele järele. Ta lisas hoiatuse
„Stoi, streljat budu!“ taas vene
keeles, kuid jooksja ei teinud
kuulmagi. Saades mehe kätte, valgustas turvatöötaja enda relva taskulambiga, selgitades hiljem, et sellega soovis
ta näidata jooksjale, et ta on
relvastatud ning vastuhakul
pole mõtet. Relva vinnastamist turvatöötaja eitas. Selles
punktis jooksja ja turvatöötaja
versioonid lähevad lahku ning
kuna pimedas toimunud dialoogil polnud ka tunnistajaid,
jääbki lõplik tõde välja selgitamata. Sõna sõna vastu. Selge on see, et sissetungi häiret
kontrollima läinud turvatöötaja nägi jooksjas isikut, kellel
võis olla otsene seos ehitusobjektilt tulnud häirega. Eest ära
jooksmine ning hoiatuse korduv tähelepanuta jätmine vaid
süvendasid seda seost tema
peas. Relva nähes asus jooksja selgitama turvatöötajale
vene keeles, et tegu on võistlusega ning näitas ka kaarti.
Samal ajal jooksis võsast välja
veel sportlasi. Paralleelselt tegi
turvatöötaja juhtimiskeskusele kõne, mille sõnumiks oli, et
objekt on väliselt korras ning
häire teenindamisel on objek-

nud, et metsast tuleb riburada veel teisigi helkivate
pealampidega mehi, lasi turvatöötaja selleks ajaks juba
kaks kinni peetud meest lahti.

Kommunikatsioonitõrge?

Turvatöötajate põhikoolituse
õpikus on kirjas: „Esmakohtumisel kujuneb mulje umbes 25 sekundi jooksul.“ Tõsi, silmas peetakse suhtlust
kliendiga, kuid ka Toila juhtumi mõistmisel on see mõttetera kasuks. Jooksja ei võtnud
turvatöötaja käsklusi tõsiselt
ilmselt seetõttu, et need olid
ti lähedal kinni peetud kaks
antud vene keeles. Kriitilises ja
isikut. Kõne on närviline ja
väga kiirelt muutuvas olukorähmi täis. On kuulda, kuidas
ras ei läinud meie turvatöötaja
turvatöötaja käratab kellelegi:
eesti keelele üle ka siis, kui oli
„Kuhu sa jooksed?“
selge, et esimesest käsklusest ei
Mõned minutid hiljem tetehtud välja. Sisekontrollis töögi võistluse korraldaja kõne
tav ning juhtumiga põhjalikult
G4Si juhtimiskeskusesse, et
tutvunud Aleksander Žegulov
Toilas toimub
leiab, et just see
ööorienteemoment on
rumine ning
Milline peaks olema
juhtumi suuehitusobjekti
rimaks
kohäirete pärast
G4Si hea tava?
mistuskiviks.
objektile saa„Nähes, et inibuvad turvamene ei reatöötajad võiksid
geeri venekeelsele pöördumisellega arvestada. Samuti teasele, oleks pidanud kordama
tas korraldaja aja, millal võistoma sõnu eesti keeles. Kogu
lus läbi saab, lubades teha selle
selle olukorra juures mängis
lõppedes eraldi kõne.
emotsioon väga tugevat rolSamal ajal võttis juhtimisli. Ühest küljest võib aru saakeskus ühendust ehitusplatda jooksja hämmingust ja hisi kontaktisikuga, selgitades,
lisemast pahameelest, sest
et selle vahetus läheduses toiväärtuslik võistluseaeg kulus
mub võistlus, mis tekitab häiseletustele relvastatud turvareid, kuna andurid fikseerivad
töötajale. Meie töötaja, kes piliikumist ka väljapool aemedas pidas jooksja käes olnud
da. Juhtimiskeskus uuris, kas
kaarti terariistaks ning jooksjat
klient soovib reageerimist järennast sissemurdjaks, oli valjest tulevatele häiretele, mille
mis rünnaku tõrjumiseks ning
tõenäolisimaks põhjuseks on
kohtles jooksjat vastavalt.“ Kui
orienteerujate liikumine ehiolukord sai lahendatud ning
tusobjekti lähedal. Võimaluselgus, et relvastatud sissesena pakuti ekipaaži baseerumurdjaks peetu oli pahaaimamist. Nii ka tehti.
matu sportlane, oleks pidanud
Olles uurinud jooksja käes
selgitama seda turvaettevõtte
olnud kaarti ning veendu-

Turvaseadus annab turvatöötajale õiguse objektil olijaid kontrollida ja vajadusel tagada objekti turvalisus (TurvaS § 32). Kui vaadata
asjaolusid, siis turvatöötaja, minnes objektile, nägi objektil taskulambiga inimest, kes jooksis tema poole. Turvatöötaja väljus autost,
suunas isikule valgusvihu ja märkas isiku käes midagi helkivat ning
pidas seda matšeeteks. TurvaS § 37 lg 3 sätestab, et relva võib turvatöötaja turvaülesannet täites ja sisevalvetöötaja sisevalveülesannet täites kasutada üksnes juhul, kui ohus on inimese elu või tervis
ja ohtu ei ole teisiti võimalik kõrvaldada ning ohu laad õigustab relva kasutamist. Arvestades asjaolusid, tegemist oli õhtuse, pimeda
ajaga, turvatöötajale tuli keskusest teade, et on vaja objekti kontrollida, objektil oli inimene, kes jooksis sealt minema, nii jäi turvatöötajal kui jääks ka kolmandal isikul kõrvaltvaatajana mulje, et tegemist ongi sissetungiga territooriumile ja sissetungija põgeneb.
Arvestades seda, et turvatöötaja nägi isiku käes helkivat asja võis
tal objektiivselt tekkida tunne, et tegemist on ründevahendiga ja
seetõttu võib tema elu ohus olla, mis tingiski relva kasutamise. Seega relva välja võttes ei olnud turvatöötaja eesmärgiks ähvardada
kinnipeetavat KarS § 120 mõttes, vaid turvatöötaja eesmärk oli tabada õigusrikkuja.
Selleks, et isik kuriteos süüdi tunnistada, tuleb läbida karistusseadustiku deliktisüsteem, milles ühe osa puudumine välistab automaatselt kriminaalvastutuse toimepandud teos. Üheks kuriteo koosseisuliseks elemendiks on toimepanija tahtlus KarS § 16 mõttes.
Turvatöötaja tahtlus ei olnud kellegi ähvardamine, seega pole kuriteokoosseisu subjektiivne element, isiku tahtlus kuritegu toime panna täidetud ja seega on välistatud ka isiku vastutus.
Muidugi peab märkima, et relva kasutamine ükskõik mis olukorras peab olema äärmuslik meede ja isegi relva kabuurist väljavõtt
ei tohi olla emotsiooni ajel tehtud otsus, vaid kaalutud ja alles
viimases hädaohus langetatud valik. Käesoleval juhul ei saa turvatöötajale ette heita tema tegevust, arvestades, et isik ei olnud
spordivõistlustest teadlik ja talle tuli töökorraldus kontrollida objekti turvalisust.
Nimetatud asjas on tegemist kommunikatsiooniveaga, mis on eelkõige ürituse korraldajatele edasise mõtte koht. Kui piirkonnas toimub pimedal ajal mõni üritus (eriti veel orienteerumine, kus isikud
võivad halva kaardilugemise tõttu sattuda täiesti tahtmatult võõrale territooriumile) tuleb ümbruskonna ettevõtteid sellest informeerida. Ja samuti ei saa alahinnata siin asjaolu, et paljugi jäi asjaosaliste keeleoskuse taha, kinnipidaja rääkis vene ja kinnipeetav
eesti keelt.

seisukohast nii jooksjale endale
kui ka korraldajatele. Seda sai
tehtud, kuid alles siis, kui juhtum kujunes netikommentaatorite suhkrukondiks.
Valvedivisjoni Ida piirkonna
osakonnajuhataja Margus Alamets toob Toila juhtumit arutades välja, et medalil on alati
kaks külge: „Küsigem endilt,
kui paljud meist oleksid valmis
kliendi vara kaitsmiseks järgnema pimedas tundmatule,
eriti nähes, et põgeneja käes on
terariist? Turvataktika seisukohast käitus turvatöötaja õigesti. Teisest küljest: kogu juhtum leidis aset siiski väljaspool
valvatavat ala.“

Toila juhtumist kokkuvõtvalt
•

•

Olukorra eskaleerumise
ning hilisema pahameele
põhjustas kommunikatsioonitõrge. Jooksjale antud käsklusi oleks pidanud kordama eesti keeles.
Konflikti
lahendamisel oleks pidanud andma jooksjale ja võistluse
korraldajatele
turvafirma poolse selgituse, miks antud olukord
aset leidis, kohe peale
selle lahenemist. Teisisõnu, viisakas selgitus pole
kunagi liiast.
Julia Garanža

Sinu eest valvel
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Meie LASTERIKASTE JÕULUD
Rahulikul, kuid kindlal sammul on lähenemas jõulud.
Just pühade ajal kipuvad me mõtted rändama enam
lähedastele, sõpradele, tuttavatele ja muidu väärikatele inimestele meie ümber, kelle seas on alati nii väikeseid kui suuri kangelasi.
Ajal, mil ettearvamatu ilmataat
laotab laiali lumevaiba ning
ürgne rahu vallutab looduse ja
inimeste mõistuse, pöördume
rohkem endasse ning justkui
hetkeks hindame ümber olukorra, milles viibime.
Me märkame enam asju, mis
igapäeva suminas iseenesestmõistetavaks muutunud on.
Jõulud meelitavad meid peaaegu sundimatult äratama suveunest talvele kohaseid tarditsioone, mõtlema kõikide
nende asjade peale, mida sai
aasta jooksul lastele lubatud,
et jõuluvanalt tellitakse (’’Ei,
ei, kallis, pane see tagasi riiulisse, me kirjutame jõuluvana-

le, et ta selle jõuludeks sulle
tooks!’’) ja loomulikult võtma kokku selle, mida mööduv
aasta meile pakkunud on.
Lapsed rikastavad peresid
ning muudavad vanemate elu
võrdselt säravamaks ja põnevamaks.
Uurisime meie ettevõtte lasterikastelt perepeadelt,
kuidas tähistatakse jõule nende kodus ja palusime jagada
meiega meenutusi vahvatest
jõuluaegsetest ning muudest
südantsoojendavatest hetkedest. Paljud kinnitasid, et hoiduvad ekstreemsustest ning
aastast aastasse pöörduvad
tagasi klassikaliste traditsioo-

nide juurde. Jõululaupäeva
hommikul hakatakse valmistuma õhtuseks pidusöögiks,
päeval külastatakse vanavanemaid ning kui varem pole jõutud, siis muretsetakse koju ka
kuusk, mida terve pere rõõmsalt ehib ning kirjutatakse kiri jõuluvanale. Ei unustata ka
meie seast lahkunuid, kellele süüdatakse küünlad. Õhtul
aga istutakse ühiselt laua taha
ning väiksemad pereliikmed
jäävad ootama jõuluvana, kes
mõnel juhul poetab salaja
kingitused kuuse alla või suurema õnne korral leiab aega
istuda lastega maha ning vahetada kingitusi rõõmust pakatavate luulesalmide vastu.
Meie kolleeg Marget Põder, nelja armsa lapse ema,
rääkis muuseas ka seiga jõuludest, mil lapsed mõistatasid
lahti tõelise jõulude saladuse.
Tol õhtul mängis lastele päkapikku laste isa Heikki ning kui
kingid käes, jäi vaid üks pakk
kuuse alla. Lugenud läbi nime,

hüüdis päkapikk Heikkit, aga
keegi ei vastanud. Lapsed vaatasid päkapikku, siis vaatasid
toas ringi ja peale mõningast
vaikust teatas keskmine poiss:
„Tead päkapikk, võta see kingitus endale, sa oled täpselt
nagu minu issi ja ma olen juba
suur poiss, ma tean, et sa oledki minu issi.“
Peale seda jõuavadki Margeti perekonna kingid lihtsalt
kuuse alla ja nagu lapsed ütlevad, et kuigi nad teavad, kes
kingitusi toob, on siiski hea
kinke saada igal ajal.
Kuue lapse isa Dmitri Borissov rääkis aga loo, kus samuti oli peategelaseks jõulutaat, küll aga jäi lastele veel
tookord saladuseks, et lahke
jõulumees oli nende isa Dmitri. Loo konks seisnes aga
asjaolus, et ühel päeval juba jõulude möödudes leidsid
lapsed kapist suured sussid,
mis nägid välja täpselt samasugused nagu olid jõuluvanal
jalas ja siiani nähes neid sus-

se räägivad suuremad lapsed
väiksematele, et need jättis
maha tööpostile tagasi kiirustav jõuluvana.
Perekond, traditsioonid ja
soojus, mida jagame oma lähedastele, pakuvad turvalisust
ja heaolu ka meile endile.
Me soovime tänada lasterikkaid peresid, kes jagasid
meiega oma jõulutraditsioone

ja samuti kõiki G4Si pere liikmeid, kes jõuavad olla ema ja
isa rolli kõrvalt ka head kollegid, sõbrad ning eeskujulikud
kodanikud.
Just teie olete tegelikud kangelased ning seda mitte ainult
oma lastele.
G4S soovib rahulikku lähenevat jõuluaega!
Maria Šnaper

fotoNOSTALGIA

MIS LOOM ON G4S?

Terve aasta kestnud turvatöötajate, tehnikute ja sularahadivisjoni töötajate täienduskoolituste raames, mille üheks teemaks oli G4Si Hea Tava, palusime mõnedel koolitusgruppidel visualiseerida oma nägemus G4Sist:„Kui G4S oleks loom või lind, kes ta siis oleks?“

Ida piirkonna patrullis töötav
ad näevad G4Si kotkana. „Uh
ke
lind,“ selgitas kunstnik juurde
.
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Pole ka ime, et sularahadivisjoni töötajad näevad
G4Si hoiupõrsana

Veel üks väga viimistletud nägemus G4Sist, taas Jõhvis toimunud täienduskoolitusel

Arva, kes on pildil, mis
sündmusega on tegu ja
millal sündmus toimus.
Saada need vastused koos
oma andmetega enne 10.
detsembrit aadressile
kysimused@ee.g4s.com
ja võid võita vingeid G4Si
logoga auhindu!
Eelmise ristsõna õige
lahendus: pildil ütleb
suvepäevade veeprotseduure nautiv müügimeeskond “TERVES
KEHAS TERVE VAIM“.
Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel
võitjaks MIHKEL
MATT, kes saab auhinnaks G4Si logoga
saunalina.

Ida piirkonna töötajate joonistusi vaadates näib, et G4S peaks olema kas kotkas, karu, koer või isepäine kõuts

. Ei tea küll, miks?

Pärnus nähti G4Si valvsa jaanalinnuna
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