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Sinu eest valvel

Prognoos 2010
Divisjonijuhid prognoosivad 
turu käitumist aastal 2010 
ja kirjutavad oma haldusala 
peamistest eesmärkidest.

Loe lk 2-3

Tegijanimega naine
Kui miski parima müüja tiitli 
pälvinud Vija Raadikut ärri-
tab, siis seda ta enda teada ei 
jäta. Eks ta seepärast nii hea 
välja näebki, et enda sisse 
midagi ei jäta.

Loe lk 3

Aasta tippsündmus
G4S aastavahetuse auhinna-
gala parimatele töötajatele 
toimus detsembris Saku 
Suurhallis.

Vaata pilte lk 4-5

Külma närviga 
kuumad mehed
Aastalõpu galal teenetemär-
kidega tunnustatud alati kor-
rektsed vennad Alger ja Argo 
Räpp on kui karjääriõpiku 
lehekülgedelt maha astunud. 

Loe lk 6

Maailmameister
G4Si aasta spordinaine Erge 
Nugis tõi seagripiepideemia 
tõttu ära jäänud sumo maa-
ilmameistrivõistluste asemel 
Egiptuses toimunud turniirilt  
koju esikoha – sisuliselt mitte-
ametliku maailmameistritiitli. 

Loe lk 7

Nõrgemaid ettevõtted 
sulgevad uksi või ühi-

nevad tugevamatega, samas 
on ka uusi üritajaid. Just 
2010. aasta näitab, kes jääb 
ellu.“

Andrus Ossip
Loe lk 6

a a s t a  t e g i j a

Margus juhendab 
mind oma maja 
juurde sama-

moodi, nagu Leopold onu 
Raivot – vasakule, pare-
male, otse, mäest üles... 
Kui auto seisma jätan ja 
ümbrust hindan, saan 
kohe aru, kuhu pöörama 
pean. Paremat kätt pais-
tab sinistes jõulutuledes 
viilkatusega maja. Ja kuna 
Marguse kodu osaleb 
juba teist aastat konkur-
sil “Koduvald särama”, 
ei ole kahtlustki, et olen 
pärale jõudmas. T-särgis 
peremees ja kaks koera on 
väraval vastas, toas kuu-
luvad vastuvõtukomisjo-
ni Sofie (mänguhimuline 
taksikoer) ja Marguse abi-
kaasa Monika. 

Selline majapidamine 
on mõnele mehele elutöö. 
“Mõnus on siin. Jänesed, 
kitsed ja Kuusiku lennu-
välja langevarjurid on pi-
devalt vaateväljas. 6 aas-
tat tagasi kolisime siia, en-
ne elasime Tallinnas pead-
jalad koos. Nüüdseks ole-
me ise ehitanud aiamaja, 
terrassi ja puukuuri, istu-
tanud 143 elupuud ja raja-
nud aia.” Aia rajamisesest 
ja taimekasvatusest räägib 
Margus nii, nagu oleks elu-
päevad vaid sellega tegele-
nud. Uued unistusedki on 
juba kuju võtmas: “Tahaks 
oma maad ja metsa,” unis-
tab Margus tammsaareli-
kult. Jõuan vaid mõelda, 
kuidas nad selle kõigega 
toime tulevad, kui Margus 
teatab: “Tööd teevad meie 
majas kõik, igaühele jõu-
kohased tegevused.” Kõik 
- tähendab seda, et ühiste 
eesmärkide nimel rakendu-
vad tööle Margus ja Monika 

ning nende 3 koduselavat 
last. Kõige vanem peretü-
tar on juba oma elu peal. 
Lastest, Monikast ja elust 
väljaspool tööaega räägib 
Margus palju ja uhkusega. 
Kui midagi olulist maini-
mata jääb, juhib Monika ju-
tu õigele rajale – üks alus-
tab lauset, teine lõpetab. 
Hingesugulased? “Jah, tun-
dub küll,” ütleb Margus ja 
vaatab Monikale otsa. 

Naabr imees tega 
garaažikultuuri ka 
viljeled? Margus 

hakkab naerma: “Mõtled 
seda õllepudeli taga jorra-

mist ja maailmaparanda-
mist või? Meil siin rohkem 
teistsugused traditsioonid. 
Juba mitmendat aastat 
paneme õue üles ühise jõu-
lupuu, jaanipäeva peame 
ka koos. Aga viimasel ajal 
võtab jahilkäimine suure 
osa ajast.” Marguse ilme 
järgi otsustades on selge, 
et oleme jõudnud põhjali-
kumat käsitlust vajava tee-
mani. Teen ootuspäraselt 
suured silmad ja uurin, 
mis püssiga pauku tehakse 
ja keda lastakse. “Sa vist 
ei usu, aga mul pole eluski 
relvaluba olnud. Tahtsin 
sel aastal jahirelva loa ära 

teha, aga ei jõudnud end 
õigeks ajaks kirja panna. 
Seepärast olen mina prae-
gu see kõva möirgega 
“ajajamees”.” 

Loomade tapmine? 
Soovitan fotojahti 
kaaluda. “Looma 

kojutoomine on vaid üks 
põhjus miks metsa minna. 
Eks see istuv töö on, mis 
mu metsa ajab. Jalad saa-
vad mõnusalt koormust. 
Hea seltskond, värske 
õhk.” 

Ühel hetkel oli Margusel 
valida Alu Jahiseltsi ja 
Kaitseliidu vahel. Margus 

otsustas, et las Kaitseliit 
jääb nooremate meeste 
pärusmaaks. “Mis minusu-
gune keskealine sinna ik-
ka ronib,” naerab Margus. 
Huvitav, palju on temava-
nuseid “keskealisi”, kes nii 
heas füüsilises vormis on? 

Sporti on Margus 
alati teinud. Paar 
korda nädalas käib 

peamaja jõusaalis, koo-
liajal jõudis võrkpallis 
Kalevi meistritiitlini, tegi 
4 aastat enesekaitset ja 
meremitmevõistlust. Tema 
head vormi vaadates ei 
saa jätta küsimata, kui-
das ta igasugustesse too-
nusttõstvatesse jookidesse 
suhtub. “Kunagi treener 
pakkus. Aga ma ütlesin, et 
kui näed, et keegi minust 
kõvem on, siis võtan.” 
Siiamaani pole võtnud. 
Muhedalt teatab Margus, 
et langevarjuhüppeid ta 
ei teeks, lõhub jalad ära. 
Ratsutama ka ei läheks, 
lõhub hobuse jalad ära. 
Just niisugune on Marguse 
huumor – sõbralik ja oota-
matu.

Kuidas sa sellesse Tegija 
tiitlisse suhtud? Margus oh-
kab: “Ma arvasingi, et sa se-
da küsid. Hea meel on loo-
mulikult, aga tiitlite nimel 
ei ole ma kunagi tööd tei-
nud. Raske aasta oli. Alles 
nüüd tundub, et asjad hak-
kavad sujuma. Olen meie 
arengusse kogu aeg usku-
nud. G4S on tugev kauba-
märk ja ma olen tänulik, et 
mulle on usaldatud nii vas-
tutusrikaste projektide ellu-
viimine. See ei ole mitte ai-
nult minu, vaid kogu mees-
konna tiitel.” 

15 aastat G4Sis, kas 
end kuskil mujal 
töötamas enam ette 

kujutaksidki? Arvan vas-
tust ette teadvat. “Miks 
mitte,” tuleb üllatavalt 
kiiresti. “Laevale meh-
haanikuks võiks tagasi 
minna küll. Monika õpin-
gute kõrvalt (Monika õpib 
Pedagoogilises Seminaris 
lasteaiaõpetajaks) on 
psühholoogia huvitama 
hakanud. Mitte et sellega 
leiba teenida, aga enese-
harimiseks igati kasulik 
valdkond.” Minu hämmas-
tus on ehtne ja Margus 
lausub vabandavalt: “Ei 
hakka ma kuhugi mine-
ma, palju on veel vaja 
ära teha.” Üleloomulikult 
tasakaalukas ja eluterve 
tundub see mees. Huvitav, 
kas tal mõned luukered ka 
kapis on? Margus naerab 
mürinal: “ Eks ikka, aga 
las need kapiuksed jäävad 
suletuks.” Millegipärast 
arvan, et nende uste 
tagant ei leiaks ma suurt 
midagi.   

n Enamus teab, 
et Aasta Tegija 
tiitliga pärjatud 
juhtimiskeskuse 
juhataja Margus 
Alamets on Eesti 
ühe suurema 
õllesiltide kogu 
omanik. Vähesed 
teavad, et Margus 
on abipolitseinik, 
väljaõppinud 
laevainsener-
mehhaanik ja 
ajaloohuviline. Gerly 
Tuisk käis tema 
tagalas luurel ja 
uuris, mis mehest 
Tegija teeb.

TEHTUD!

Meie visioon: Olla hinnatuim turvalahenduste pakkuja • Meie väärtused: Kliendikesksus • Pädevus •  Tulemuslikkus • Parimad töötajad • Ausus • Koostöö

TAlVEiDüll: Aasta tegija, G4Si juhtimiskeskuse juhataja Margus Alamets koos abikaasa 
Monika ja pere kolme koeraga.

K
E

iT
h

 K
E

S
A

M
A

A



2  G4S   infoleht Jaanuar / veebruar 2010 • Nr 1 (91)

j u h i v e e r g

Jaak, kurat, jalad põhjas! See 
kuulus lause Juhan Liivi loost 
“Peipsi peal” ja pääsemine 

laguneva jääga järvelt iseloomus-
tavad hästi läinud aastat. Jalad on 
põhjas, nüüd tuleb ronida kaldale 
ja hoogsalt edasi rühkida. 

Lõppenud aasta oli raske ja kee-
ruline, ka närviline. Muudatusi, ja 
tihti halvemuse suunas, toimus igal 
rindel: nii väliskeskkonnas üldise-
malt, turvaturul kui ka iga üksik-
isiku tasandil. Samas olen kin-
del, et meenutades aastate pärast 
2009. aasta mõju G4Sile, ei mä-
leta me halba, vaid eelkõige kol-
me positiivset ja tähtsat sünd-
must. Nendeks on juhtimiskes-
kuste ühendamine, juhtimis- 
struktuuri ja tugiteenuste reform, 
ning ühtse ettevõtte loomine. 

Kindlasti oli higi ja pisaraid 
ka nende kolme, pikas perspektii-
vis üliolulise muudatuse elluviimisel. 
Seepärast on mul väga hea meel täna tõde-
da, et inimesed on muudatustega kaasa tulnud. Ma olen 
siiralt uhke kogu kontserni töötajaskonna üle. Igaühel 
teist on olnud oma oluline roll, et võime raske 2009. aasta 
lõppedes öelda: me oleme liikunud õiges suunas ja G4S 
stardib 2010. aastasse tugevalt finantsaluselt, mis on olu-
line konkurentsieelis. Suur tänu teile kõigile!

2009 tõi kaasa ka suuri muutusi turvaturul. 
Turvaturg on hinnanguliselt kukkunud ligi 30%. 
Nõrgemaid ettevõtted sulgevad uksi või ühine-

vad tugevamatega, samas on ka uusi üritajaid. Alanud 
aasta tuleb lõppenust oluliselt stabiilsem, kuid muu-
tused ei ole veel läbi. Just 2010. aasta näitab, kes jääb 
ellu. Kõikuva turu olukorras on surve valveteenuse 
hindadele jätkuv, konkurentsisituatsioon soodustab 
veelgi hinnalangust ja ahvatleb sogases vees kalapüüd-
jaid. Siinkohal on oluline roll turvaliidul ja riigipoolsel 
tõhusal järelevalvel, mis peavad tagama turul ausa 
konkurentsi toimimise. 

Turg näitab juba stabiliseerumise märke. Meie star-
dipositsioon aastaks 2010 on tänu läbiviidud muudatus-
tele hea. Sellest tulenevalt on G4S Eesti võtnud omale 
eesmärgiks taas kasvama hakata, mis võimaldaks meil 
mitte ainult olemasolevad töökohti hoida, vaid ka seni-
sest rohkem tööd pakkuda. Selle nimel peame taas ühi-
selt pingutama. 

Ettevõtte siseselt peame juba jaanuaris jätkama mit-
mete käimalükatud protsesside edasiarendamist ja lõpu-
leviimist. Edasise edukuse nimel tuleb algatada ka uu-
si põhimõttelisi muudatusi. Nii näiteks on kindlasti vaja 
edasi arendada mitmeid tehnikaprojekte, nagu investee-
ringute jätkamine GPS-süsteemi arendusse jmt. 

Olulised märksõnad aastaks 2010 on tootearendus ja 
kliendisuhted. Loodan ka selles vallas suurt edasimine-
kut. Selleks, et suudaksime oma klientidele moodsaid tur-
valahendusi pakkuda, koondasime kontserni helgemad 
pead kokku turvatehnikadivisjoni juurde loodud projek-
tiosakonda. Müügi- ja klienditeenindusdivisjoni koossei-
sus on aga loomisel osakond, mis keskendub turvalahen-
duste müügile, uute müügivaldkondade ja –võimaluste 
otsimisele ja klientide tugevale sidumisele G4Siga. 

Sularahadivisjoni ootab tõenäoliselt ees pöördeli-
ne aasta. G4S on juba alustanud ettevalmistusi, 
et olla valmis, kui aasta keskel tuleb otsus eurole 

ülemineku kohata 2011. aastal. Selle otsuse langemise 
ajaks peab sularahadivisjonil suur hulk töid juba tehtud 
olema. Lisaks oma töö ümberkorraldamisele on sulara-
hadivisjoni teine suur ülesanne aidata ja konsulteerida 
eurole ülemineku osas meie kliente. 

Sihte, mille poole liikuda, nagu näete, jätkub. Juhan 
Liivi loos unustasid mehed üsna pea pärast pääsemist 
oma kannatused ja lubadused. Mingil hetkel paksu ja 
hästi kandva jääkaanena tundunud Eesti majandusime 
lagunemise õppetund on praegu kõigil veel värskelt ja 
teravalt meeles. Praegu veel... Usun, et järgneval majan-
dustsüklil saadab edu neid ettevõtteid, nagu G4S, kes 
kriisist õppida on suutnud ega kipu unustama kriisi ajal 
endale ja töötajatele antud lubadusi. 
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ArVAMuS

Oleme liikunud 
õiges suunas ja 
G4S stardib 2010. 
aastasse tugevalt 
finantsaluselt, mis 
on oluline konku-
rentsieelis.

Jalad põhjas

Andrus Ossip
Juhatuse esimees

Fred Jüssi ütles, et 
kui ei saa muuta 
olusid, tuleb muuta 

suhtumist. Midagi ise-
loomulikumat on alanud 
aasta kohta raske öelda.

Kui peatume kitsalt 
meie enda teenuste vald-
konnas, siis äri jääb äriks, 
ja suures plaanis ei muu-
tu alanud aastal midagi. 
Teenust osutatakse turul 
kehtivate reeglite (loe kvali-
teedi) alusel ja seda ka oste-
takse samade reeglite järgi. 
Kes suudab säilitada tasa-
kaalu tulude ja kulude va-
hel, see elab ka 2010. aasta 
rasked ajad üle ning võib 
ennast pidada edukaks. Kes 
seda tasakaalu ei leia, kao-
tab oma eksistentsi üles- 
ostmise või tegevuse lõ-
petamise läbi. Esimest la-
hendit oleme juba näinud 
ja uurides lähemalt mõne 
konkurendi likviidsusvõi-

mekust, näeme arvatavas-
ti ka teist lahendit.

Oluliselt muret tekita-
vam on hinnasõda. Nagu 
sõjas ikka, kaotavad sel-
le juures kõik osapooled 
ja esialgne näiline edu või 
võit võib aja jooksul pöör-
duda hoopiski kaotuseks 
või hullem veel – täielikuks 
hävinguks.

Väga hästi toob kriisi-
olukord välja nii ettevõtete, 

Muudame suhtumist

Üks kõigi, kõik ühe eest

kui seal töötavate inimes-
te käitumise ja arusaami-
sed elik ärikultuuri. 

Ei ole väga kaugelt va-
ja otsida näiteid, kus nii 
mõnigi inimene/ettevõte 
on segamini ajanud au-
suse ja hästi treenitud sü-
dametunnistuse, nagu üt-
les Tiit Piibeleht näidendis 
“Pisuhänd”. Kuid ma tean 
päris kindlasti, et meie kau-
bamärgile või pigem ette-
võtte kultuurile on lojaal-
seks jäänud valdkonna pa-
rimad tegijad. 

Üle riigi on töö-
puuuduse prob-
leem ka 2010. aas-

tal haripunktis. Kahjuks. 
Töö hoidmine nõuab ini-
meselt seetõttu täna tõsi-
semat tööpanust ja kva-
lifitseeritust. Teame väga 
hästi, et meie puhul on 
üheks selliseks kriteeriu-
miks riigikeele valdamine 
vajalikul tasemel.

On põhjust karta ka jät-
kuvat kuritegevuse suure-
nemist, milleks annavad 
tõuke seesama tööpuudus 
ja toimetulekuvõime järsk 
kahanemine. Sellepärast 
olgem ettevaatlikud enda 
turvalisuse seisukohalt ja 
olgem osavõtlikud ühis-
konnas toimuva suhtes.

Ilmselgelt on ees oo-
tav aeg raske, kuid samas 
ei näe ma põhjust liigseks 
pessimismiks. Pigem vas-
tupidi: muudame suhtu-
mist ja püüame näha tek-
kinud olukorras hoopis või-
malusi. 

VD seisukohalt võin 
kinnitada, et suudame väga 
hästi toime tulla ja oleme 
hoidnud stabiilsena meie 
kliendibaasi. Teatud har-
jumuste muutmisega tuleb 
meil kõigil hakkama saada, 
aga me oleme täna ja tule-
vikus kindlasti paremal po-
sitsioonil kui meie konku-
rendid. 

Sularahadivisjoni-
le on alanud aasta 
märksõnaks võima-

lik eurole üleminek Eestis 
2011. aasta 1. jaanuaril. 
Kuigi lõpliku otsuse euro 
kasutuselevõtu kohta teeb 
EL ministrite nõukogu 
alles 2010. aasta juuliks, 
toimuvad ettevalmistused 
selleks juba praegu. 

Ettevalmistused hõlma-
vad osalemist Eesti Panga 
ja krediidiasutuste vaheli-
ses sularaha ja ATMi (sula-
rahaautomaatide) töörüh-
mas, aga ka divisjoni töö-
tajate puhkuste planeeri-

mist (õigemini mittepla-
neerimist) eurovahetuse 
perioodil. 

Et saada ettekuju-
tust eesootavast tööst, siis 

Euro-ootuse aasta
suhteliselt lühikese perioo-
di jooksul tuleb vedada ja 
töödelda umbes 1100 ton-
ni krooni ja euro münte, 48 
tunni jooksul täita eurode-
ga kõik Eesti ATMid jne.

Muudatused leia-
vad aset ka meie 
kulleriosakonna 

töös. 2009. aasta lõpus 
võitsime hanke, mille tule-
musena kasvab kullerite 
poolt veetavate pakkide 
arv 30%. 

Samal ajal on valmimi-
sel uus kullerteenuse vee-
bikeskkond, mis võimaldab 
klientidel interneti vahen-
dusel esitada tellimusi ja 

jälgida pakkide liikumist. 
Selle keskkonna käivitami-
sega soovime siseneda tu-
geva tegijana üleriigilisele 
pakiveo turule, kus hetkel 
tegutsevad peamiselt Eesti 
Post ja DPD.

Kokkuvõttes tuleb 2010. 
aasta sularahadivisjonis vä-
ga töine ja kiire. Samas on 
ees ootavad tööd ja tegemi-
sed vägagi huvitavad ja väl-
jakutsetest käesoleval aas-
tal puudu ei tule. 

Selle üle on tõeliselt 
hea meel, sest väljakutsed 
lahendamiseks ja lahen-
dused pakuvad rahulolu. 
Enesega rahulolu, meile 
kõigile.   

Turg on endiselt ma-
dalseisus ja paljud 
kliendid juhinduvad 

otsustes oma ettevõtte 
edust turul ning on väga 
hinnatundlikud.

G4Si peamised eesmär-
gid sellises olukorras on jät-
kuvalt müük ja kliendi säi-
litamine ehk kliendilojaal-
sust loovate ja tema kasum-
likkust tõstvate tingimuste 
ning igakülgselt kvaliteetse 
teenuse pakkumine. Turu 
madalseisus on just teenu-
se kvaliteet klientide eriti 
terava tähelepanu all, see 
on fakt, millest mitte kee-
gi meist ei tohiks mööda 
vaadata. 

Keskendumist kliendi-
baasi säilitamisele ja klien-
tide pikaajalise lojaalsuse 
tagamisele pean tänases tu-
ruolukorras kogu ettevõt-
te kõige olulisemaks prio-
riteediks. Just lojaalsed ja 
pikaajalised kliendid on 
need, kes meile raha too-

davad, ja just kliendid hin-
davad ning võrdlevad meie 
teenuste pädevust ja kvali-
teeti turul laieneda üritava-
te konkurentidega.

Konkurents tuleb ala-
nud aastal terav. Seda eel-
kõige nii ettevõtete ostu-
dest toibuva Pristise kui ka 
meie jaoks uueks konku-
rendiks tõusnud K-Grupi 
näol. Meil on potentsiaa-
li väljuda sellest konku-
rentsivõitlusest võitjana. 
Pingutama peame selle 

nimel kõik. Järjekindlalt 
on vaja jätkata mullu loo-
dud divisjonide mobilisee-
rimist tegutsemaks ettevõt-
te ühtsete eesmärkide ni-
mel. Heites kõrvale kõik 
divisjonidevahelised eri-
meelsused, loome me mo-
noliitse meeskonna – vun-
damendi ettevõtte edukaks 
toimimiseks aastateks.

Mul on suured loo-
tused loodaval 
turvalahenduste 

osakonnal, mille eesmär-
kideks on:

- kliendi kasumlikkuse 
maksimeerimine: kombi-
neerides kontserni teenu-
seid kliendi kogukasumlik-
kuse, mitte üksikute teenu-
seliikide tasuvuse alusel;

- müügi suurendamine: 
leida klientide tegevustes 
uusi valdkondi, milles suu-
daksime pakkuda tänas-
test partneritest atraktiiv-
semaid/innovaatilisemaid 
lahendusi;

- klientide tugevam si-

dumine meiega läbi lisa-
väärtuste loomise.

Teenindusettevõtte tõ-
siseks väärtuseks on head 
töötajad, ilma nendeta po-
le ka vajalikul tasemel tee-
nindust ega tule soovitud 
tulemust. 

Kõnekas näide hiljuti 
toimunud müügiläbirääki-
miselt: klient ei soovi loo-
buda konkurendi teenusest 
ja seda suuresti tänu ainult 
ühele heale turvatöötajale 
objektil. Teenindus algab ja 
lõpeb inimesega. Seetõttu 
peab kõigi divisjonide kõiki-
de töötajate eesmärk olema 
käituda ja teenindada vas-
tavalt ettevõtte väärtustele. 
See tagab, et kliendid taju-
vad meid lisaks turvalisu-
sele ja pädevusele ka meel-
divana, sõbralikumana, tä-
helepanelikumana, hoo-
livamana, abivalmivama, 
paindlikumana. Just loet-
letud omadused on need, 
kus meil kliendiuuringu-
te tulemusel kõige rohkem 
kasvuruumi on.    

Margus Kolumbus
Valvedivisjoni direktor, 

juhatuse liige

Teet Anier
Müügi- ja klienditee-

nindusdivisjoni direktor

Veiko Vaher
Sularahadivisjoni direktor

p r o g n o o s  2 0 1 0

p r o g n o o s  2 0 1 0

p r o g n o o s  2 0 1 0
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Priit Sarapuu
Turvatehnika divisjoni 
direktor, juhatuse liige

Kui vaadata oma 
nabast kaugemale, 
siis näeme kind-

lasti ka käesoleval aastal 
muutusi Eesti turvaturul. 
Ühinemised ja pereheitmi-
sed nii turva- kui ka tur-
vatehnika ettevõtete seas 
jätkuvad. Siit ka meie või-
malus kasutada turvaturul 
toimuvat enda turuosa suu-
rendamisel, teadvustades 
klientidele, et G4S-i näol 
on tegu stabiilse partneriga, 
kellel on tulevikuvisioon ja 
kindlad väärtused.

On tõenäoline, et 2010. 
aastal väheneb veelgi kogu 
turvaturu rahaline maht, mis 
seab meile ülesande efek-
tiivsemaks majandamiseks. 
Lõpmatuseni kärpida ei saa 
– võidavad need, kes suuda-
vad leida paremini toimivaid 
töökorralduslikke lahendu-
si, täiustada tootevalikut ja 
eristuda klienditeeninduses, 
andes põhjuse tõdemuseks, 
et nii hästi suudab seda vaid 
G4S.  

Selleks, et täita eelarve-
lised, aga ka pikemaajalised 
strateegilised eesmärgid, mil-
lest peamine on turuosa kasv, 
toimub turvatehnikadivisjo-
nis nii mõndagi.

Alates käesolevast aas-
tast käivitame peami-
selt Põhja piirkonna ja 

Alarmteci projektijuhtidest 
koosneva osakonna sihiga 
võita üle Eesti rohkem suuri 
hankeid. Projektiosakonnast 
peab saama meie ettevõtte 
turvatehnika kompetent-
sikeskus ja tugev sisemine 
koostööpartner kõikidele 
struktuuriüksustele, eriti 
müügimeestele.

Lisaks on ühiselt teiste 
divisjonidega kavas käivita-
da moodne videovalvetee-
nus, mis põhineb IP-toodetel. 
Kvaliteet, kasutajasõbralik-
kus ja kiirus on selle projek-
ti peamised kliendile pakuta-
vad kasutegurid.

2010. aastast alustame 
TTD koolituse arengukava-
ga. Sellel tulevikku suunatud 
programmil on kolm peamist 
eesmärki – kliendirahulolu 
kasv, töötajate rahulolu kasv 
ja ettevõtte efektiivsuse kasv. 
On selge, et oma turuposit-
sioonist ja seeläbi ka tun-
tusest lähtuvalt joondutak-
se G4S-i järgi. Vajame tuge-
vaid spetsialiste, kes oleksid 
ka head klienditeenindajad 
eeskujuks konkurentidele. 
Kindlasti tuleb suurem tead-
miste ja oskuste pagas kasuks 
ka töötajate, igaühe isikliku-
le “turuväärtusele”.         

Kompetents 
loeb

Pool aastat tagasi, kui 
G4S üheks sai, käi-
sid direktorid mööda 

esindusi ringi ja rääkisid 
divisjonidest ning sellega 
kaasnevast helgemast hom-
sest. Kõik olid kutsutud. 
Käsu korras. 

 Ma ei saanud minna ja 
seepärast polnud imestada, 
kui üsna pea helises telefon 
ja küsiti otse: “Miks sa siin 
ei ole?” 

“Ei jõua, tööd on palju.” 
No tegelikult oli mul see üri-
tus meelest läinud, aga seda 
seepärast, et tööd oli palju.

“Kahju, siin läheb üsna 
tuliselt...” 

Enne, kui helistaja lau-
se lõpetada jõudis, ma ju-
ba mõistsin: “Aaa, Vija on 
seal?”

“Eeee..no üks siin küsib, 
jah, hoogsalt ja üsna provot-
seerivalt.”

Ma oleks olnud üllatunud, 
kui Vija poleks seal oma ta-
vapärase otsekohesusega mi-
dagi küsinud. Ilustamata, just 
täpselt nii, nagu arvab. Vija-
suguseid on vaja. 

Vahel kohe on tarvis, et 
keegi oma küsimustega ke-
set silmnägu vajutaks ja maa 
peale tagasi tooks. Otse pasu-
nasse, kui maskuliinsemat sõ-

navara kasutada. Mis sellest, 
et sõnaga. Punasele miniklei-
dile ja mustadele tikk-kontsa-
dele on rohkem lubatud, kui 
kampsunile ja teksadele. 

Seesama punases ja 
mustas jõuluaeg-
ne Vija istutab end 

Pärnu kontori puhkeruumi 
musta värvi nahksele dii-
vanile ning tõstab musta 
sukaga jala üle põlve. Nagu 
filmis.

“No küsi,” alustab ta ilma 
pikemata. Musta kiviga sõr-
mus lööb koos sõrmega paar 
nipsu ja kõrvarõngad jäävad 
peale mõningast kõikumist 
seisma. Telefon ta kõrval on 
kah must. Punase triibuga. 
Tõesõna, ta oleks nagu Burda 
kaanelt maha astunud.

“Räägi endast. Ja võrk-
pallist. Tööst võid vähem.”Ta 
alustab keskelt: “Ma tulin siia 
ainult ajutiselt, mõtlesin, et 
esmalt sean ennast vanas ko-
dulinnas uuesti sisse ja siis ot-
sin midagi paremat kui hulgi-
lao väravas autode sisselask-
mine seda on. 

Siis olin juhtimiskeskuses 
operaator ja nüüd üsna mitu 
aastat klienditeenindaja. Sa 
tead ju küll.” Peab lüheldase 
hingamispausi ja lisab laisalt: 
“Et nüüd juba kümme aastat 
kokku seda ajutist elu.”

Kümme aastat kahes lau-
ses. 

Enne G4Si õpetas see ve-
ne filoloogi haridusega nai-
ne lastele Saaremaal keha-
list kasvatust. Siis luges mi-
tu aastat Kadi Raadios uudi-
seid, ning alles siis sai aru, et 
koju tahaks.

Ta on Pärnu tüdruk. Siin 
sündinud, koolis käinud ja 
võrkpalli mänginud võrk-
pallitreenerist ema käe all. 
Mängib senini kõikvõimali-
kes liigades. Ütleb, et ei os-
ka muidu. 

Pole imestada, sest geenid 
on tal võrkpalli ääreni täis. Ta 
ei tea ka ise täpselt mitme-
kordne Eesti noortemeister ja 
karikavõitja ta on. Tema õde 
jõudis pisut kaugemale - ran-
navolles Euroopa noorte kol-
mas ja mitmekordne Küprose 
meister on nüüdseks Pärnu 
Võrkpalliklubi naiste pea-
treener. 

“Sul põlved on veel ter-
ved?” 

“On.“ Kuulab, kuidas te-
lefon kõrvaltoas heliseb ja 
lisab justkui igaks juhuks: 
“Sülitama peaks. Üle vasa-
ku õla.”

Räägitakse, et kui Vija 
juhtimiskeskusesse 
operaatoriks tuli, siis 

oli vaja talle tellida vormi-
seelik ja tollane haldusjuht 
ja veel üks lugupeetud mees-
isik võtsid Vija ülemõõtmise 
enda peale. Mõõtsid kolm 
korda korralikult üle ja siis 
tellisid. Tellitu oli aga viis 
numbrit liiga suur. Mõõdeti 
siis veel ja anti mõõdetu 
järgi Vijale tükike riiet, et 

Tegijanimega naine
n Kui miski parima müüja tiitli pälvinud 
Vija raadikut ärritab, siis seda ta enda teada 
ei jäta. Eks ta seepärast nii hea välja näebki, 
et enda sisse midagi ei jäta, kirjutab Janno 
Juhkov.

p a r i m  m ü ü j a

õmble ise. Vija õmbleski. 
Kohe kaks tükki. Teine sai 
Oksanale, kes samuti ope-
raator oli. Need olid ESS-i 
kaks kõige minimat seelikut. 
Limited edition.

“Sul naa imelik nimi? 
Jotiga.”

“Läti nimi. Isa sealt pä-
rit.”

Eesti keele grammatikas 
on -ja lõpul oma tähendus. 
Tegijanimi. Vija.

Veel räägitakse, et sellest, 
kui ärritunud Vija parasjagu 
on, saab aru tema kontsaklõ-
bina tugevusest ja intensiiv-
susest. Mida tihedam ja tu-
gevam see on, seda vihasem 
ta on. 

“Mis sind ärritab? Mida 
sa mitte üks raas ei salli?”

“Lollust. Rumalust.”
“Veel?”
“Pealiskaudsust.”
“Veel?”
“Laiskust.”
“Kui palju on vaja, et sind 

endast välja viia?”
“Väga vähe. Tõsiselt.”
Seda, kui miski teda ärri-

tab, ta enda teada ei jäta. Aga 
see kestab kolm minutit. Või 
kuni klient uksest sisse astub. 
Eks ta seepärast nii hea väl-
ja näebki, et enda sisse mi-
dagi ei jäta. 

“Sul sõpru ikka on?”
“Loomulikult. Ja ma tean, 

et on ka palju neid, kellele 
ma ei meeldi või ei sobi. Aga 
nende arvamine minust mul-
le korda ei lähe.”  

Miks peakski kõik endas-
se jätma? “Elu ei ole peente 
kommete kool,” on Jaroslav 
Hašek tema eest juba kuna-
gi vastanud.   

AASTA TEGiJA
Valvedivisjon
• Margus Alamets
Nominendid:
Turvatehnikadivisjon
• Janek Tsirp
• Priit Orasson
MKT divisjon
• Eero Liivandi
ühisteenused

• Alar Vasemägi

TEENETEMÄrGid

i järk
Kontsern
• Alger räpp

ii järk
Kontsern
• Andres Lember
• Veiko Vaher
Valvedivisjon
• Janec Mururand

• raido Sepp
Sularahadivisjon
• Enno Vinni
Turvatehnika divisjon
• Janek Vana
MKT divisjon
• Kristiine Oks
Tugiteenused
• Kaja issaenko

iii järk
Kontsern
• Anne-Katrin Kallaste
Valvedivisjon
• Katrin Viitel
• Kullar Kõrgemaa

• Kristiina Eelmaa
• Valdo Kruusalu
• Veigo Kreintal
• Marko Lepik
• Viktor Tridvornov
• Margus Taprimäe
• Andrei Korkodin
• Egon Käärik
Sularahadivisjon
• Ene Kloch
• Mait Mändmets
• Argo räpp
Turvatehnikadivisjon

• Viljar Vallner
• Virgo Jõgiste
• Aivar Mänd
MKT divisjon
• Anatoli Metelkin
• Henri Alt
Tugiteenused
• Maire Kuusik
• Karmen Lääne
Alarmtec
• Madek Kullamaa
ühisteenused
• Hendo Priimägi 

Järgneb lk 6

a u h i n n a g a a l a

Parima müüja tiitli pälvinud Vija 
Raadik tööd ei karda.
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Ettekandja tegeleb siin aja 
mahaviskamisega, sest seda 
teavad ju kõik, et Tarvo Räni 
napsi ei võta.

Saku Suurhall turvalisuse ootel.

Maag: “Seal, kullake, on hõbeloss 
sandlipuust keerdtrepiga…” 
Kristiina Allkisaar: “Usun, usun, juba näen!”

Aasta Tegijaks saamine, see on selline kordumatu 
tunne nagu paisuks pea kohe-kohe hiigelsuureks.

Alar Vaemägi: “Vaat, Aasta Tegijal 
oli tunne, et pea paisub, aga meil 
teistel oli hoopis teine tunne, et 
paisub siit altpoolt keskelt.”

Personaliosakonna raskekahurvägi: 
ülle Tomik, Anu Soo ja Aune Martmaa. 
Keegi nendega rääkida ei julge, sest 
nad teavad meist kõike, millal tulime, 
mida jõuludeks soovime, mida unes 
näeme, millal ära läheme.

Kolm graatsiat? 
Kolm põrsakest? 
Kolmikpakett 
moslemile?

Kes tegi unenäopüüdjat, kes tegi 
magusaid unenägusid ja kes 
meisterdas pesumasinale trumlit.

PilDiAllKiRJAD KATRiN PAAS, fOTOD TANEl MURD
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Aasta Sportlane Erge Nugis. 
Spordiala a) iluuisutamine
b) iluvõimlemine
c) sumomaadlus

õige vastus (c

Regioonid liideti 
suvel, kes veel pole 
aru saanud, siis siin 
tordist ja punasega.

Meisterkokk Rain Käärst: “Kas tahate teada, mida 
te praegu sõite? … Või siis jälle ei taha?”

Õnnesepad. Parasjagu 
on õnnesepp 
Aleksander haimi 
haamri all valmimas 
linakarva juustega õnn, 
ilmselt linalakk neiu. 
Õnn missugune! Sõbra 
õnnele hoiavad pöialt 
Jevgeni Drumov ja igor 
Prokofjev.

Ainus i järgu teenetemärgi saaja – 
Alger Räpp - saab koos autasuga loa 
kallistada Andrus Ossipit ja lauri Salorantat.

härra Ervin laaneots 
tellis abikaasale 
Anne Veski, jõuludeks.

inga Grigorjeva annab Jüri Sillastele 
teada, et järgmisel aastal makstakse 
sularahadivisjonis palka naeratuse 
järgi.

… Ja … “oot, oot, nikerdame siin parasjagu jõulu … ee, 
üllatust. Õmbleme jõuluvana taskud kinni.

Aasta Töllmokad. Õnneks kuskilt farmist.

Tüüpiline olukord toas nr 144. 
Kristiina Eelmaa ja teised 
turvajuhid. Siinkohal lavastaja 
versioon.

Saku Suurhalli 
kuuskede hullud 
Päevad.

Nii võimsat häält ja nii kaunist figuuri 
pole varem ühes komplektis näinudki, 
arvab Mati Mätlik Viljandist.
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Nad on mehed, kelle 
olemusest õhkub 
igal sammul aru-

saama, et asjad peavad kor-
ras olema. Ja olgem ausad 
– ega teisiti saagi Algeri ja 
Argo ameteid pidada. Nad 
ei ole küll demineerijad, 
kes reeglina võivad elus 
vaid üks kord eksida, kuid 
ka nemad on mehed, kelle 
võimalik eksimus võib nii 
otseses kui kaudses mõt-
tes ülisuuri kahjusid põh-
justada – kahjusid G4Sile. 
Algeri ja Argo enese- ja 
meelekindlus annab aimu, 
et nad teavad väga täpselt 
oma vastutuse suurust ja 
võtavad oma tähtsat rolli 
G4Sis loomulikuna. Külma 
närviga mehed! 

Härrad ja daamid, on 
aeg lähemalt tuttavaks saa-
da: Alger Räpp – G4S Eesti 
juriidilise osakonna juhataja. 
Argo Räpp – G4S Eesti sula-
rahadivisjoni rahaveo osa-
konna juhataja. 

Aga alustame Algerist. 
Mitte seepärast, et Alger on 
vanem ja tähestikulises jär-
jekorras eespool, vaid seetõt-
tu, et tema intervjuu ajal ju-
tujärje esimesena enda kät-
te haarab. Jutt ise on Algeri 
suus – räägib ta siis endast 
või selgitab mõnel nõupida-
misel paragrahvide keerulisi 
nüansse – valjuhäälne ja sel-
ge, toon enesekindel ja sisu 
argumenteeritud. Ega juristi-
ametis muud moodi saagi. 

“Pärast keskkooli oli sel-
ge, et tuleb minna ülikoo-
li – elus tuleb edasi jõuda. 
Minu jaoks oli valida sise-
kaitseakadeemia või juura-
õpingud, sõelale jäi viima-
ne,” räägib Alger ja möönab, 
et oma roll tulevikutee vali-
misel võis olla ema kunagi-
sel tööl autoinspektsioonis. 
Kuigi selle töö jättis mereme-
he abikaasa üsna pea, ning 
asus lasteaiakasvataja ame-
tisse. Samasse lasteaeda, kus 
käisid ka pojad. 

Tallinnas Õismäel üles 
kasvanuna, lasteaias 
ja keskkoolis käinuna 

oli Algeril selge soov, et ka 

ülikooliõpinguid tuleb jät-
kata pealinnas. 1990ndate 
esimesel poolel oli üheks 
juuraalast kõrgharidust 
andvaks õppeasutuseks 
Tallinnas Lex. “Õppejõud 
olid samad, kes Tartus, tee-
nisid ülikoolipalgale lisa, nii 
et ega seal õppeprogrammis 
suurt sisulist vahet olnud,” 
ütleb Alger. 

Kõrgkooli lõpetas Alger 
1997, kuid juba aasta va-
rem oli ta kutsutud tööle 
Riiklikku Aktsiaseltsi Eesti 
Valvekoondis. Just sinna sa-
masse ettevõttesse, mis paar 

aastat hiljem erastati ette-
võttele nimega Akropol, mis 
omakorda sai veidi aja pä-
rast osaks ESS Grupist. Alger 
kutsuti jätkama Akropolis, nii 
oligi saanud 24aastasest noo-
rest mehest Eesti ühe suure-
ma eraettevõtte jurist. “Eks 
see ametikoht üks paras jack-
pot oli nii noore mehe jaoks,” 
hindab Alger nüüd, kui tee-
nistuslehel on juba 14 aas-
tat staaži turvavaldkonnas. 
Sinna hulka, muide, ei lähe 
turvamehena töötatud aeg 
Olympic Casino sisevalve-
teenistuses. 

Jutujärje võtab üle neli 
aastat noorem vend 
Argo, kes näitab kohe, 

et on pärit samast lastetoast: 
jätkub sama vali ja selge 
hääl ning enesekindel toon. 
Komandnõi golos, öeldakse 
sellise kohta vene keeles. 
See ei tähenda ainult häält, 
see märgib ka hoiakut. 
Sellist häält ja hoiakut on 
ülemal vaja, et juhtida kom-
paniid või pataljoni. Ja kom-
panii mõõdu annab kind-
lasti välja ka Argo juhitav 
umbes 90meheline rahaveo 
tiim. Mehed, kelle ülesan-

Külma närviga 
kuumad mehed

n Aastalõpu 
galal teenete-
märkidega 
tunnustatud 
alati korrektsed 
vennad Alger 
ja Argo 
räpp on kui 
karjääriõpiku 
lehekülgedelt 
maha astunud. 

t e e n e t e m ä r g i d

ne on igapäevaselt 
transportida kogu 
Eestis ringlevat 
sularaha. Aastas 
kokku üle 150 
miljardi krooni. 
Respekt! 

Rahaveo osa-
konda on Argo juh-
tinud 2008. aas-
tast. Tema karjäär 
ettevõttes algas aga 
aastal 2000 tur-
vatöötajana. “Kui 

pärast ajateenistust 
vahipataljonis hak-

kasin tööd otsima, tu-
li loomulikult kõne al-

la ka ESS,” ütleb Argo. 
“Sõjaväest tulles oli vorm 

hea, kõvasti oli trenni teh-
tud. Tulin ESSi katsetele ja 
nii sai minust patrullekipaa-
ži turvatöötaja.” 

Noore mehe hing ihkas 
aga enamat, nii järgneski 
paari aasta möödudes töö 
rahaveoekipaažis. “Seal on 
ju graafik nagu tavatöötaja-
tel, öist tööd ei ole, ja siis oli 
juba loomulik, et töö kõrvalt 
tuli asuda kõrgkooliõpingu-
tele,” räägib Argo, kes valis 

ärijuhi eriala Eesti-Ameerika 
ärikolledžis. Läks veel paar 
aastat ja Argo tegi karjääri-
redelil järgmise sammu ja te-
mast sai vahetuse ülem. 

Head vormi sõja-
väest tulnuna ei 
maini Argo asjata. 

Spordiga on vennad tegele-
nud lapsest saati. Maadlus, 
karate, kikkpoks, korvpall, 
loetlevad nad harrastatud 
alasid. “Ilma spordita ei 

saa, vaja on ikka toonust 
hoida,” kinnitab Alger. 
Lähemad kolleegid 
tunnevad Algerit spor-
diväljakul kompro-

missitu võitlejana, kes on 
valmis endast kõik andma. 
Võitluslik moment on see, 
mis hasardi tekitab, ja seda 
nii kontakt- kui ka meeskon-
naalade puhul, kinnitavad 
vennad õhinal ühest suust. 
See sunnib täiendama loo 
algul tõdetut: külma närvi-
ga kuumad mehed!

Aastalõpu galal sai Argo 
rinda G4S Eesti kolmanda 
järgu teenetemärgi. Vanemat 
venda Algerit tunnustas kont-
serni juhatus kõige kõrgema, 
esimese järgu teenetemärgi-
ga. 

Kui küsin Algeri käest, et 
mis teda G4Sis hoiab ja kõigi 
nende aastate järel motivee-
rib, ilmub Algeri suunurka 
kerge muie ja pikemalt mõtle-
mata ütleb ta: “No kuhu sa ik-
ka pere juurest lähed!” Lisab 
aga seejärel kohe tõsisemalt: 
“Motiveerib meie meeskond, 
see on meil nagu üks orga-
nism, see on edu võti ja in-
nustab.” 

Andres Lember

PAriM 
TurVATÖÖTAJA
Valvedivisjon
• Katri Kübarsepp
• raimo Kukk
• Nimrod Topkin
• riita Tikka

• Margus Meiessaar
• Ludmilla Juur
• Aleksandr Konin
• Kaja Karro
• Kati Antropov
• Karita Kalda
• Aarne Vesk

• Annika Kallin
Sularahadivisjon
• Kent Vahtramägi

PAriM TEENiNdAJA
Kontsern
• Heigo Post
Valvedivisjon
• Liilia Kairo
Sularahadivisjon
• Gersti Kaisen-Ehte
Turvatehnikadivisjon
• Hristina Kork
MKT divisjon

• Merike Keerma
• Marina Simonova
• Katrin Korpe
• Pilvi rahnu
ühisteenused
• Timo Kovalev
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PAriMAd

Hristina Kork tuli 
G4S-i aasta ja 
10 kuud tagasi. 

Turvatehnikadivisjoni hool-
dusoperaatoriks saamine 
polnud tema lapsepõlve-
unistus, kuid teenindustöö 
talle sobis ja sellele vastavalt 
valis ta ka õpingud. Varsti-
varsti peaks Hristinast 
saama paberitega rahvus-
vaheline turismijuht. Seni 
aga töötab ta selle nimel, 
et hooldustehnikud saaksid 
normaalse koormusega tööd 
ja palgapäeval normaalsete 
numbritega palga.

Hristina ise arvab, et pa-
rima teenindaja tiitli tõi tal-
le kiire kohanemine vajaliku 
töörütmiga, sujuva koostöö 
tagamine tehnikute ja klien-
tide vahel ning hea läbisaa-
mine kõikidega, kellega tu-
leb asju ajada. 

Kõige raskem on tema 
töös teha klientidele sel-
geks, et hooldus on lepingu-
ga ettenähtud ja et selle eest 
peab klient ise veel maksma 
ka. Kuigi hooldus tasub end 
alati ära, mäletavad veel pal-
jud, et kunagi hallil ajal teh-
ti hooldust ettevõtte kulul. 

Suurem osa kliendiga suht-
lemisest käib telefoni vahen-
dusel ja silmast-silma näge-
mata on tunduvalt raskem su-
helda, pole näha teise poole 
emotsioone, ja ise ei saa ka 
näidata, kuivõrd sa kliendi 
muredele kaasa tunned või 
kuidas hõivab soov aidata ko-
gu su olemise. Klient peab 
seda uskuma sõnavalikust ja 
hääletoonist. 

Keeruliseks teeb töö ka 
see, et nii tehnikute kui ka 
klientide tööaeg langeb tava-
liselt ühele ja samale peerioo-
dile ehk siis tööpäevadel kel-
la 9-17 vahele. 

Head hooldusoperaato-
ri ehk siis klienditeenindaja 
tööd aitab teha tehnikute vas-
tutulelikkus ja täpsus kellaga 
arvestamisel.

Hristina suudab ini-
mesi veenda võrd-
selt hästi nii eesti 

kui ka vene keeles. Kuni 
11. eluaastani elas Hristina 
Permis, rääkis ainult vene 
keeles ja Eestit teadis vaid 
mõnest harvast siinkäigust 
ja eestlasest isa juttude 
järgi. 

Siis aga võttis pere vastu 
otsuse, et kolitakse Eestisse 

elama. Kolme kuuga sai 
Hristina eesti keele nii sel-
geks, et 1. septembril läks 
eestikeelsesse kooli ja edas-
pidise hariduse omandas ai-
nult eesti keeles. Permis sai 

Hristina hoolitseb tehnikute sissetuleke eest

Hristinale pandud ka har-
vaesinev nimi, mis oli mõel-
dud Kristinana, kuid ki-
rillitsa K ja H (X) on piisa-
valt sarnased, et nimeamet-
nik segadusse ajada. Korra 

on Hristina ka nimekaimu 
kohanud, Horvaatiast pärit 
Roosta kämpingut külasta-
nud turisti näol.

Tööst vabal ajal on parim 
teenindaja hõivatud kodu ja 

sõpradega, natuke teeb tren-
ni ka. Kui aega rohkem oleks, 
siis teeks natuke rohkem tren-
ni, tantsiks näiteks. 

Katrin Paas

p a r i m  t e e n i n d a j a

Nägin kunagi dokfil-
mi 18aastasest noor-
mehest, kes tegeles 

pühendunult sumoga. Ta 
kaalus 160 kilo ning tema 
unistus oli suve lõpuks 180 
kilogrammi kaaluda. Olin 
valmis kohtumiseks kelle-
gi sama suurega, oodates 
Tartus ühes kohvikus interv-
juule G4Si aasta spordinaist 
Erge Nugist.

Kõik kohvikukülastajad 
mahtusid aga kenasti uksest 
sisse ning hakkasin juba mõt-
lema, kas ma ikka ootan õiges 
kohas. Eelarvamused sumo-
kate kohustuslikust suurest 
kaalust aga purunesid, kui 
minu juurde astunud sport-
liku välimusega Erge end tut-
vustas – teda võiks esmapil-
gul hoopis võrkpalluriks või 
ujujaks pidada.

Ujumisega on Erge ka te-
gelenud – G4Si ridadessegi 
sattus tänane Tartu Ülikooli 
kehakultuuritudeng tänu ran-
navalvele. 2004. aastast ran-
navalves tegutsenud Erge ju-
hendab nüüd suviti noore-
maid rannavalvureid ning tal-
vel töötab paar korda nädalas 
objektivalves. Rohkemaks po-
le kooli ja trennide kõrvalt ae-
ga. “Tööga teenin jõusaalis ja 
võistlustel käimise raha,” rää-
gib Erge. Erge on tänulik, et 
ka G4S on tema saavutusi tä-
hele pannud ning tema spor-
ditegevust toetama hakkas – 

selles valdkonnas on raske 
sponsoreid leida.

Sumoni jõudis Erge läbi 
judo. Treener küsis, kas ta ei 
tahaks proovida ning Erge 
oli nõus. Tänaseks on Ergest 
saanud sumos maailmatase-
mel tippsportlane. Tal on ko-
dus üle neljakümne medali ja 
karika ning tema saavutus-
te hulka kuulub muu hulgas 
Jaapanis toimunud maailma-
meistrivõistluste hõbemedal 
aastast 2005. Lõppenud aas-
ta detsembris Sharm el-Shei-
kis toimunud turniir The 1st 
Egypt Sumo Tournament, 
mis korraldati seagripiepi-
deemia tõttu ära jäänud maa-
ilmameistrivõistluste asemel, 
tõi Ergele aga esikoha – sisu-
liselt mitteametliku maailma-
meistritiitli. 

“Sumo tõidki tegeli-
kult avalikkuse et-
te naised,” räägib 

Erge. Lõbusast vaatemängust 
kujunes aga karm spordiala, 
mis läks sujuvalt üle meeste-
le, ning naistele muutus selle 
valdkonnaga tegelemine ta-
buks. Sumo tatami asus ta-
valiselt keset piraajade tiiki 
või oli maapinnast kõrgemal 
ning ümbritsetud teravatest 
bambuskeppidest. Mis kao-
tajast sai, jäägu igaühe oma 
fantaasia lahendada.

“Meestele on ka väga kar-
mid reeglid nii kaalu kui väli-
muse osas,” räägib Erge. “Ma 
olen näinud, kuidas meeste-

le soenguid tehakse – see on 
ikka väga valuline protsess.” 
Meeste sumomaailma ei saa-
da mitte ainult range kaalus 
juurdevõtmise dieet, vaid ka 
väga ranged nõudmised juus-
tele. 

Juuksed peavad olema 
musta värvi ning väga pikad. 
“Soengut tehakse paar tun-
di, juustesse pannakse ohtralt 
vaha ning selle käigus tuleb 
väga palju juukseid ära,” kir-
jeldab Erge. “Nii et neid peab 
ikka palju olema.” Paljudel 
Euroopa meestel kipub aga 
pealagi hõredaks jääma või 
juuksed ei kasva piisavalt pi-
kaks – nii süstitakse sumo-
katele mingeid hormoone, et 
juuksed saavutaksid nõutud 
taseme.

p a r i m  s p o r d i n a i n e

Sumotüdruk Erge Nugis ei 
unistagi kaalus juurde võtta

Permis sündinud hristina sai nime 
esitähe ametniku eksituse tõttu.
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Enne 2005. aasta maail-
mameistrivõistlusi läks Erge 
varakult Jaapanisse, et seal-
sete treenerite käe all treeni-
da ja kohalikku kultuuri ning 
olustikku tundma õppida. 
Erge õpib ka jaapani keelt. 
Treeningud toimusid iga päev 
ning kolm tundi järjest – nii 
kolm kuud. 

Eestis käib Erge kohalike 
sumokatega treenimas kord 
kuus. Sõidetakse treening-
laagrisse ja treenitakse nä-
dal aega järjest.

Jääb üle vaid oodata, et 
sumo lõpuks ka olümpiaala-
na kinnitatakse ning Erge 
oma oskusi sealgi edukalt 
näitab. 

Meelis Piller

2005. aastal külastas 
Erge Jaapanis meie 
esisumokat Barutot.
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Miinus viis on rubriik, kus vaatame 
tagasi oma kontserni ajaloole ja 
anname väikese ülevaate, millest 
kirjutas viie aasta tagune ESSPress.

Eesti edu
G4SPress kirjutas 2005. 
aasta jaanuaris, et äsja-
ühinenud ülemaailmse 
kontserni G4S 
tippjuhtide 
aastakoos-
olekul 
valiti Eesti 
ettevõtte 
seitsme 
eduka-
ma hulka. 
Parimate 
valimisel võr-
reldi ettevõtete 
käibe ja kasu-
mi kasvusid. 
Samuti hinnati osutatavate 
teenuste jaotust ja ulatust, 
ettevõtete mainet jmt. 
Võijaid premeeriti stiliseeri-
tud maakeradega. 

Oma ülikool
Esimese Eesti firmana 
asutas falck ettevõtte sise-
ülikooli. Uue ettevõtmise 
idee oli luua asutusesisene 
silmaringi laiendav struk-
tuur, mis ühtlasi aitaks 
töötajal paremini oma ette-
võtet mõista. Siseülikoolis 
oli esimesel aastal kuus 
õppetooli, mille eesotsas 
olid ettevõtte tippjuhid. 
Esimesel õppeaastel võeti 
siseülikooli 121 inimest. 

Jaanuaritorm
2005. aasta alguse suur 
torm ei jätnud puutu-
mata ka falcki, kirjutab 
G4SPress. “Mind ümbrit-
ses vesi. Kaugel ei olnud 
ka see hetk, kui vesi hak-
kas majja sisse tingima ja 
siis sumasingi jalgupidi 
vees. Vesi aina tõusis 
ja tõusis, siis tuli hakata 
juba asju teisele korrusele 
viima, et päästa nii palju 
kui võimalik,“ kirjeldas olu-
korda haapsalu turvatööta-
ja Kristo Pell. 

Meediapilk on rubriik, kus avaldame valikuliselt 
lühiülevaateid turvavaldkonna või meie kontserni 
kohta ajakirjanduses avaldatud artiklitest.

Hotronicu e-patrullauto
Mitmed meediaväljanded kirjutasid 
ja näitasid novembris pardaarvuti-
ga varustatud patrullautot hotsec, 
mida süsteemi ehitanud turvafirma 
hotronic siseslängis kutsutakse 
pigem Turvikuks. Patrullauto on 
politsei e-patrullauto analoog, mõnes 
mõttes edasiarendus. Autos on 
võimalus hoonete digitaalplaanide 
abil jälgida inimeste liikumist ruu-
mides. lisaks suudab auto pidevalt 
edastada videopilti juhtimiskeskus-
se nii autos kui ka selle ümbruses 
toimuvast. Videotehnika abil saab 
veel skannida vaatevälja jääva auto 
numbri. 

Avalikult tagasi
17. novembril teatas G4S Eesti 
endisele suuromanikule urmas 
Sõõrumaale kuuluva US investi nõu-
kogu meediale, et valis novembri 
alguses uueks juhatuse esimeheks 
endise G4S Eesti juhi Peeter Tohveri.  
Ettevõtte senine juhatuse esimees 
Tarmo Tomak jätkab ettevõtte juhatu-
se liikmena.
Päev hiljem teatas Sõõrumaa avali-
kult, et naaseb K-Grupi omanikuna 
turvaturule. 
G4S Eesti juhatuse esimehe Andrus 
Ossipi sõnul on Sõõrumaa avalik 
taasastumine Eesti turvaärisse 
vaieldamatult tegu, mis muudab 
turuolukorra selgemaks ja jõujooned 
kindlapiirilisemaks. Samas kinnitab 
Ossip, et suuri turbulentse see uudis 
ei tekita.   “Kindlasti võib Eesti tur-
vaturul lähiaastail veel ilmneda kon-
solideerumise märke, kuid ma ei näe 
mitte mingit põhjust, et üldised jõu-
jooned turvaturul võiksid lähiaastatel 
muutuda,” ütles Ossip. 
Eesti Turvaettevõtete liidu andmeil 

omab G4S enam kui poolt kodusest 
turumahust. K-Grupp teatas oma 
2008. aasta käibeks 34,4 miljonit 
krooni, millega ta omab Eesti turva-
turust umbes 2-3 protsenti, olles turul 
suuruselt 5.-6. ettevõte.

Tohver: K-Grupi 
käibeliidriks tõstmine 
on võimatu
Peeter Tohveri intervjuust 
ajakirjale Saldo:
Kas lähete nüüd koos urmas 
Sõõrumaaga neid samu kliente, 
keda kunagi Falcki ja G4Si meelita-
site, ümber veenma, et nad tuleks 
K-Gruppi? 
Ei lähe me kedagi üle meelitama. 
Kõigepealt tahame, et K-Grupist 
saaks hea klienditeenindusega ja 
asjalik turvaettevõte, mis on piisavalt 
personaalne ja suudaks kliendi mure-
dele pühenduda. Tegemist on väga 
väikse ettevõttega võrreldes G4Siga. 
Kõigepealt peame K-Gruppi sisemi-
selt kasvatama ja siis edasi liikuma.

Mille või kelle arvelt te kasvada 
plaanite? Hakkate konkurente üles 
ostma?
Kui oleme juba ühe ettevõtte ostnud, 
siis poleks kuigi mõistlik hakata 
sellele kohe mõnd suuremat firmat 
kõrvale ostma. Enne on vaja endal 
kasvada ja tugevamaks saada ning 
seejärel ringi vaadata. Milline saab 
ajagraafik olema, seda ma ei oska 
hetkel öelda.

Sõõrumaa sõnul on K-Grupil potent-
siaali tõusta Eesti turvaturu liidriks. 
K-Grupile kuulub täna alla 5% Eesti 
turvaturust, liider on G4S, kelle turu-
osa on üle 50%. Julge avaldus.
liidriks võiks me saada maine, meel-
suse ja tegevuste suhtes, käibe osas 
turuliidriks tõusta on minu hinnangul 
praktiliselt võimatu. 
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Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb Jaak Õunpuu Peep Saaremägile: “Elementaarne, doktor Saaremägi, see on soo.”. Õige vastuse saatnutest 
osutus loosi tahtel võitjaks Aare Pagil, kes saab auhinnaks G4Si spordikoti (G4SPressi toimetus võtab võitjaga ühendust). Uue ristsõna lahendus, pildil 
oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 1. märtsini 2010 e-posti aadressile katrin.paas@ee.g4s.com või postiga Tammsaare 
tee 25, 11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

Sander rool
tantsumees

Jüri Nael
itimees

G4SPressi toimetus ootab aadressil katrin.paas@ee.g4s.com tähelepanekuid kont-
serni töötajate kohta, kes sarnanevad mõne kuulsa inimese, raamatu- või filmikan-
gelase või loomaga. 
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n a g u  k a k s  t i l k a  v e t t

f o t o n o s t a l g i a
ikka huvitav aeg-ajalt olnut meenutada - või veel parem - minevikku vaadata. G4SPress alustab uue rubriigiga “fotonostalgia“, kus 
lehetoimetus otsib välja aastatetaguseid huvitavaid fotosid, lehelugeja ülesandeks jääb ära arvata, kes on pildil, mis sündmusega 
on tegu ja millal sündmus toimus. Saada need vastused koos oma andmetega enne 1. märtsi aadressile katrin.paas@ee.g4s.com ja 
võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. 
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