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Meil kõigil on olnud erinev
lapsepõlv ja seetõttu võivad arusaamad õigest ja valest erineda.
Kuidas panna ligi 2500 töötajat aru
saama, mis on siin ettevõttes kombeks? Selleks on G4Si hea tava.”
Irene Metsis

Loe lk 2

Loe lk 3

„Inimesed vajavad veelgi rohkem
timmimist kui tehnika. ”
Priit Valk
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IDA Positiivse laenguga kevade algus
Ida piirkonna viimase
kolme aasta suurim töövõit, AS Eesti Energia IdaEestis paiknevate ettevõtete turvapartneri vahetus, tugevdas G4Si positsiooni Ida-Eestis ning
nihutas turvaturu jõujooni. Riigiliselt oluliste objektide ülevõtmine
oli G4Si jaoks sõna otseses mõttes strateegiline samm, olles ühtlasi ka
päästikuks järgmistele positiivsetele sündmustele.
Tugev sõnum kohalikule turule

„Ei saa alahinnata seda sõnumit, mida kohalik turg, kus
konkurentsolukord pole kunagi võimaldanud käed rüpes
istumist, selle sammuga sai.
Eesti Energia on Ida piirkonna kohaliku elu üks suurimaid
mõjutajaid ja edendajaid, seega ettevõtte otsuseid jälgitakse väga,“ räägib Ida piirkonna
müügiosakonna juhataja Arvo Saaliste. „Peale Eesti Energia turvahanke võidu avalikustamist oleme saanud mitmeid
uusi kliente, kes andsid mõista, et on turvapartneri vahetust varasemaltki kaalunud, kuid lõpliku
tõuke said siiski energiahiiu otsusest,“ lisab
ta. Ühe kuuga on Ida
kliendiportfelli lisandunud neli mehitatud valve ja 50 tehnilise valve objekti, mis
võrdlemisi kitsast turgu arvestades on kõnekas tulemus.
Veel ühe olulise aspektina toob Saaliste välja kliendisuhte perspektiivikust: „Eesti
Energia on kahtlemata nõudlik
klient, kuid teades nende vajadusi, saame tänast koostööd
veelgi arendada. Kokkuvõtvalt:

Ida piirkonna piir lookleb läbi Kuusalu, Kehra,
Loksa,Tamsalu, Rakvere, Jõhvi, Avinurme ja Narva.

1000 plommi lugu

meie ambitsioon on olla kliendi jaoks esimene pakkuja ning
viimane läbirääkija ja see ei
puuduta vaid Eesti Energiat.“

tulid Narva esindusse esimesed töölesoovijad – enamasti inimesed, kes tahtsid jätkata
oma senist tööd Eesti Energia objektidel. „Dokumendid esitatud, soovitati
tööle ka oma
kolleegid
ja sõbrad,“
lisab
Alamets.
See, et
nüüd läheb
eriti kiireks
ja kolleegide arv kasvab kolmandiku võrra, sai Ida meeskond
teada G4Si infopäevadel, mis
traditsiooniliselt algavad alati
Jõhvist. Turvatöötajate arvult
Lõuna piirkonna järel teiseks

„Meie ambitsioon on olla kliendi
jaoks esimene pakkuja ning
viimane läbirääkija.“
Arvo Saaliste
Valvedivisjoni Ida piirkonna osakonnajuhataja Margus Alamets lisab, et mõjutusi
oli tunda ka tööjõuturul: juba
mõni päev peale hankeotsust

tõusnud Ida meeskonna kohta
ütleb Alamets, et Eesti-Venemaa piiri lähedal elavad inimesed on ühtehoidvad. Veel ühe
iseloomuliku joonena toob ta
välja juhi sõna kaalukust: „Kui
juhil on töötajate seas autoriteeti, saadakse hakkama suurte asjadega nii, et lisavägesid ei
vajatagi.“ Tuleb lisada, et piirkonniti on G4Sil Idas alati kõige madalam tööjõuvoolavus
olnud, seega uute, seoses Eesti Energia objektidega ettevõttesse tulnud töötajate samasuguses vaimus hoidmine saab
G4Sile kui tööandjale väärt
väljakutse olema.

Uue töötaja pilk: loeb kindel
töö ja tööandja suhtumine

Balti elektrijaama lubade büroos
9 aastat töötanud Julia Žuravl-

jova räägib, kuidas info ees ootavatest muutustest temani jõudis. „Lugesin Delfist. Küsisin ka
toonaselt turvajuhilt, kes laiutas
selle peale käsi ja ütles, et ei tea
midagi. Elektrijaamade objektidel on oma eripära. Meil on
siin range kord ja kindlad protseduurid, mistõttu kogemused
ja taustateadmised loevad palju. Inimene tänavalt siia ei sobi –
kurssi viimiseks kuluks liialt palju aega.“ Hetke mõeldes lisab ta:
„Tööandja nimi ei olegi niivõrd
oluline kui see, et ta kohtleb oma
töötajaid hästi ja kindlustab neid
tööga.“
Loe reportaaži Ida piirkonna suurematel mehitatud valve objektidel külaskäigu kohta
lk 4 - 5.

Pingeline ülevõtmise kuu
seljataga, meenutab Margus Alamets ühte seika, mida kõige tabavamalt võtab
kokku vanasõna „kus häda
kõige suurem, seal abi kõige lähem“. „Liikusime ülevõtmisega üsna tempokas
rütmis. Et kõik oleks õigeks
ajaks valmis ja sujuks, pingutasime kõvasti. Kella ei
vaadanud keegi. Üsna ülevõtmise eel saime kliendilt palve: „Oleks vaja 1000
plommi. Võimalikult kiiresti.“ Peast käis läbi kaks
mõtet: „Kust saada selline
hulk plomme?“ ja „kui vaja,
küll leiame.“ Ja leidsimegi.
Suurel ettevõttel on omad
eelised. Helistasin sularahadivisjoni ja vajalik kogus
plomme oli meil juba kolme
tunni pärast olemas.“

Julia Garanža

Sinu eest valvel
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Turvatöötajate täiendkoolitus 2014
Irene Metsis:
A
TERE EI MAKSA
MIDAGI
juhiVEERG

Irene Metsis

Personalidivisjoni direktor

Meil kõigil on olnud erinev
lapsepõlv ja kasvatus ning meil
võivad olla erinevad kombed ja arusaamad sellest, mis on õige ja mis
vale. Kuidas panna ligi 2500 töötajat
aru saama, mis on siin ettevõttes
kombeks? Selleks on hea tava, mis
aitab meil ettevõttena sõnastada,
mis on meie jaoks oluline.

Kolm lugu heast tavast ja mitte ainult G4Sis
Lugu 1: Me oleme nii erinevad

Ema ja 6-aastane poiss istuvad laua taga ja jutustavad. Poiss kuulab hoolega, mida ema räägib, sest ema
teab, kuidas on õige ja kuidas peab käituma. Poiss küsib emalt tõsisel ilmel: „Ema, kas varastamine on õige?
Kas võib võtta asju, kui need niisama vedelevad?“ Ema
mõtleb natuke ja vastab: „Vaata, asjade võtmisega on
sedasi, et kui keegi ei näe, siis ei ole sellest ju midagi.
Osadel inimestel lihtsalt on asju rohkem ja kui neilt midagi ära võtta, siis ei juhtu nendega tegelikult midagi.
Peaasi, et sa vahele ei jää!“
Kuidas siis nii? See ei ole ju ometi õige!? Minu
jaoks ei ole. Kuid on neid, kes just sellise koduse kasvatuse on kaasa saanud. Meil kõigil on olnud erinev
lapsepõlv ja kasvatus ning meil võivad olla erinevad
kombed ja arusaamad sellest, mis on õige ja mis vale. Kuidas panna ligi 2500 töötajat aru saama, mis on
siin ettevõttes kombeks? Selleks on hea tava, mis aitab
meil ettevõttena sõnastada, mis on meie jaoks oluline.

Lugu 2: Kõik algab väikestest asjadest

Paarkümmend aastat tagasi märkasin ühte suurde organisatsiooni tööle asudes, et inimestel ei ole kombeks
teretada. Tullakse tööle, nohisetakse omaette ja minnakse oma teed. Mina olin saanud aga lapsepõlvest
kaasa isa õpetussõnad, et viisakas inimene ütleb tere.
Nii ma siis tegingi. Jah, ma ei tundnud kõiki inimesi, kuid teadsin, et nad on meie töötajad või külalised.
Aastaid hiljem ütles üks tippjuht mulle: „Kui juhid ei
ütle enam oma töötajatele tere, on see esimene märk
sellest, et organisatsioonis on asjad korrast ära.“ Sama
kuulsin ka ühelt kliendilt: „Nii hea ja meeldiv oli teie
majas käia, sest töötajad teretasid. Tundsin, et olen sinna oodatud inimene“.
Tere ei maksa midagi, see on viisakus ja lugupidamine teise inimese vastu. See on hea tava. Me soovime
ju kõik, et meid märgataks ja oodataks.

Lugu 3: Kõige olulisem on, kuidas

Käimas on koolitus ühe ettevõtte tosinale juhile, kes
arutavad inimeste juhtimise ja motiveerimise teemadel. Tutvustan end kui G4Si personalijuhti, mille peale
järgneb huvitav sumin ja sagimine. Esmalt ma ei mõista põhjust, kuid miski jääb hinge kripeldama. Tean, et
see ettevõte on meie klient... Oleme just rääkimas, kui
oluline on töötajate motiveerimisel juhi roll ja töökeskkond, kui kuulen sellest, kuidas meie teostame mehitatud valvet selle kliendi objektil: „Me saame aru, et meil
on reeglid ja vahel meie inimesed võivad nende vastu
ka eksida, kuid viis, kuidas turvatöötaja teistega suhtleb, ei tohi olla alandav…“
Meilt nõutakse turvalisuse tagamist ja meie tööl
on palju ettekirjutusi, kuid kaduda ei tohi inimlik ja
viisakas suhtumine. Meie pädevust näitab, kuidas me
olukorrad lahendame, ja alati on omal kohal lugupidav suhtumine nii kaaskolleegidesse kui ka klienti.

G4Si töötajad ongi G4S!

Iga meie tegu ja käitumisviis on oluline – seda märgatakse. Sellest kõigest kujuneb ettevõtte maine. Me
kõik tahame töötada mainekas ettevõttes ja selleks, et
me ühtviisi käituksime, teineteist paremini mõistaksime, on hea tava suureks abiks. Hea tava aitab leida
lahendusi erinevatele olukordadele, mis igapäevatöös
ette tulevad.

Sinu eest valvel

prilli keskpaigast alustame
iga-aastase turvatöötajate
täiendkoolitusega, mis annab võimaluse saada kõikidel turvatöötajatel teadmisi ja praktilisi
kogemusi oma töö paremaks teostamiseks. Arutame koos turvatöötaja rolli üle G4Sis ning selle üle milline on meie viis seda tööd hästi teha
võrreldes teiste turvaettevõtetega.

vad aprillis ja kuni aasta lõpuni viiakse neid läbi erinevates
regioonides. Esimeste koolituste kuupäevad on juba paigas: Põhja piirkonnas toimuvad esimesed koolitused 17.
aprillil ja 30. aprillil. Ülejäänud kuupäevade osas jõuab
info juhtideni ka üsna pea.

Sel korral on koolitusele kaasatud
ka operaatorid ja tehnikud. Kokku läbib täiendkoolituse üle 2100
töötaja. ahkunud
Koolitustaasta
korraldatakse
on meile olüle 20 korra
gruppide
nud ja
paras
pähkel suurused
– mitmed
on väga erinevad.
Koolitused
jõukatsumised
suurtelalgarii-

Koolituspäeva esimeses pooles räägib valvedivisjoni direktor Villu Õun valvedivisjonile
olulistest teemadest, G4Si selle aasta plaanidest ja ootustest
turvatöötajatele. Turvatehnika

Mis on koolitusel plaanis?

divisjoni direktor Priit Valk annab ülevaate olulistest teemadest turvatehnika valdkonnas
ning kommunikatsioonijuht
Julia Garanža selgitab, kuidas
endale vajalikku tööalast infot
saada? Miks infoga on kasulik
kursis olla ning millised võimalused on enda tööelu läbi
selle lihtsamaks muuta?
Päeva teine pool on praktiline ja sisaldab mitmeid ettevõtmisi, kus on võimalik
proovile panna oma teadmised ning oskused situatsioonide lahendamises, õigete lahenduskäikude nuputamisel.

L
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Rakvere arengupatrulllisaks on ta olnud 6 aastat Ida- ekipaažide tööd.
Tallinna Keskhaigla personalijuht.
Anu on lõpetanud täiskasvanu1. aprillil aluste koolitajate väljaõppe kvalifikattas uues, turvasioonikursuse, saanud suhtlemistjuhi ametis alareeneri väljaõppe ning viimased 7
tes 2000. aastast
aastat on ta tegelenud suhtlemise ja
erinevatel Põhja
meeskonnatöö alaste koolituste läpiirkonna kaubiviimisega erinevates ettevõtetes.
bandusobjektidel

turvatööd teinud Risto Antonov. Viimasel kümnel aastal
on Risto töötanud Ülemiste
kaubanduskeskuse objektivanemana. Uues ametis on tema
vastutusalaks Elioni büroode
valve organiseerimine.

Finantsdivisjoni personaliuudised
1. aprillist asub
G4Si finantsdivisjoni finantsplaneerimise ja
-analüüsi osakonna juhatajana
tööle Diana Paakspuu. Diana on varasemalt pikka aega töötanud Swedbankis, kus
alustas 2001. aastal kõigepealt
korporatiivklientide assistendina ning juhtis lõpuks Balti
panganduse juhtimisarvestu-

MINA OLEN G4S

Selle pildi järgi tunned ära G4Si hea
tava „Mina olen G4S”.
Kindlasti ei puudu ka võistlused meeskondade vahel ja loomulikult jagatakse auhindu
parimatele!
Irene Metsis

se ja -raporteerimise osakonda. Viimati juhtis Diana Balti
panganduse toodete kasumlikkuse projekti. Diana on lõpetanud Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias ning
Jönköpingu
Rahvusvahelise Ärikooli Rootsis. Oma hobidena nimetab Diana golfi, fotograafiat, suusatamist ja
reisimist. Veiko Vetto uueks
ametikohaks on raporteerimise projektijuht.
Edu ja kordaminekuid uutes
ametites!
Julia Garanža

Millest kõneleb soovitusindeksi tagasiside?
Soovitusindeksi edu saladus peitub selle kiiruses ja lihtsuses nii ettevõtte kui ka kliendi jaoks. G4S hakkas soovitusindeksi tagasisidet koguma eelmise aasta jaanuarist,
enne seda kasutas turvatehnikadivisjon tagasisidevormina tehnikute tööaktidel olevaid emotikone.
Soovitusindeksist saadud tagasiside põhjal saame anda hinnangu
oma tööle ning seeläbi muuta teenust kliendi jaoks veelgi sobivamaks. Selleks, et saada suurem pilt
olukorrast, on vaja piisavalt palju kliendi hinnanguid. Oleme väga tänulikud kõikidele klientidele,
kes leiavad oma väärtuslikust ajast
need paar minutit, et meie elektroonsele küsimustikule vastata.
Eelmise aasta algusega võrreldes
on tänaseks vastatud ankeetide arv
vähemalt kolm korda kasvanud, ent
ka ankeete väljastatakse üha enam.
Kõigilt klientidelt küsime kaks küsimust, millest üks on selle kohta, kui
tõenäoliselt soovitaks ta G4Si kui
teenusepakkujat sõbrale või kolleegile, ning teine keskendub teeninduse hindamisele viimatisest kontaktist lähtuvalt. Kõiki neid vastuseid
jälgime nii divisjonide lõikes kui ka
ettevõtte kohta kogumina. Mida siis
neist vastustest teada saame?

Kuidas soovitada firmat, kui
loeb konkreetne teenindaja?

„Teate, mida siin nii väga on
hinnata? Hooldustehnik tuleb
kohale, teeb oma töö ära ja lahkub. Kui ta on vähegi viisakas
ja normaalne inimene, siis saan
teda ka positiivselt hinnata.
Mismoodi ma teda oma sõbrale
soovitan? Et kui sõbral on aastahooldus, et ta nõuaks kindlasti just seda meest omale koju?
Naeruväärne, eks ole. Tehniku
ametialane pädevus on see, mis
loeb, mitte tema pidev naeratus
ja hea suhtlusoskus.“
„Mul ei ole põhjust kliendihaldurile midagi ette heita,
kõik on hästi. Aga kes on minu kliendihaldur? Põhiline, et
olen hooldustehnikuga rahul
ja et probleemidele saan kiirelt
lahendused, kui olen hätta sattunud. Ja nii see on ka olnud.“

Sisukas ettepanek

„Sõbralik suhtlemine. Oleks
siiski tore, kui häire korral
oleks operaatoril võimalik öelda, milline "andur" häiret andis. Kergendaks südant ja vähendaks firma tühisõite.“

Asjatundlik ja viisakas
tehnik

„Varasemad kontaktid on
head. Viimane kord pandi
kokkulepitud ajast mööda. Ei
midagi katastroofset.“

„Arve tasumine on
halb! Viitenumber võiks
olla, numbreid kogu aeg vahetada on ebamugav ja tülikas.“

„Töö teostati professionaalselt ja
kiirelt. Sain kogu vajamineva info. Juhtis tähelepanu suitsuandurile, mille olin valesti kokku
pannud – tegi kiirkoolituse.“
„Tehnik tuli täpselt kokkulepitud ajal, oli asjalik, selgitas,
mida teeb. Kontrollis kõiki
seadmeid, mida tuleb kontrollida. Teatas, et järgmisel
korral tuleb aku vahetada ja
ütles ka, kuipalju see maksma
läheb. Nii et väga hea töö, hea
suhtlemine ja põhjalik info.“
„Kogenud ja oma klienti
kombekalt suhtuva tehnikuga on alati meeldiv kohtuda ja
suhelda.“

Või info ikkagi ei liigu?

„Sain vastuseks, et mul on
vana pult. Ma ei mäleta peast,
mida see või too konkreetne
veanumber tähendab.“

„Suitsuanduri patarei läks tühjaks ja andis häiret. Vahetasin
patarei. Kas pean alati ise vahetama patarei, kui see läbi läheb?“

Turvaline, aga kallis

„Hind oli üllatuslikult
mitte kõige kallim, vaid pigem
keskmine, aga suhtlus ja abivalmidus parim.“
„Pikaaegne koostöö, ilma
probleemideta. 10 pallist jääb
lahutama pisut soolane hind.“
Kõige kõrgem soovitusindeks
oli aasta esimeses kvartalis
müügidivisjonil - 69%. Väga
heaks võib lugeda ka turvatehnikadivisjoni soovitusindeksit
59%.
Soovitusindeksi tagasisidet uuris
Esme Kassak
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Priit Valk: Inimesed vajavad veelgi
rohkem timmimist* kui tehnika
Turvatehnika divisjoni juht Priit Valk on tegelenud valvetehnikaga juba 1997. aastast, mil G4Si, toonase nimega küll ESSi tööle tuli. Tehnikast märksa enam pakuvad kunagi töö- ja tehnikaõpetuse õpetajaks õppinud Priidule huvi aga hoopis inimesed – inimeste analüüs ja juhtimine. Priiduga vesteldes selgub, et sedavõrd
vastutusrikast valdkonda juhtides on ainumõeldav, et juht mõistab oma inimesi ja
oskab veenvalt oma ideid müüa.
Priit, 2000. aastate keskpaigast olid Sa G4Sist mõned
aastad eemal, pannes end
proovile põneva väljakutsega Venemaal. Nüüd oled juba neli aastat tagasi – kuidas
oled otsusega rahul?
Ma olen selles mõttes väga rahul, et olen läbi aegade teinud
ettevõttes väga erinevaid töid
ja täitnud erinevaid rolle. Tagasitulek turvatehnika valdkonda 2010. aastal on olnud
minu jaoks nagu duubel kaks,
ainult et palju suuremas mastaabis, olles nüüd esimese tulemisega võrreldes hindamatute kogemuste võrra rikkam.

Kuivõrd turvatehnika
valdkond on selle aja
jooksul muutunud?
Valdkond ei ole väga palju muutnud, see on ikka enamuses sama, aga me ise oleme väga palju kasvanud ja
oma tegevusvaldkonda laiendanud. Minu karjääri algusaastail piirdus valvetehnika
osa peamiselt vaid koduvalve
ja väikeäridega, mille vahele
eksisid vahel ära mõned üksikud suuremad objektid. Täna annavad aga suured ehitusobjektid ning mitmesuguseid
erilahendusi nõudvad projektid suurema osa meie käibest.
Viimane nõuab aga hoopis
teistsuguseid kompetentse.

Valmis spetsialiste otse koolipingist meil võtta aga ei ole...
Me õpime palju töö käigus
ning nii mõndagi läbi oma vigade. Enamasti paneme end
ise raskesse seisu, kui võtame
ette projekte, mille osas varasemad suuremad kogemused
puuduvad. Ainult nii ei jõua
kaugele, kui hangime eelnevalt kogu kogemuse ja alles
siis läheme kindla peale tegema. Kui me riske ei võtaks, siis
me teeksime täna edasi ainult
koduvalvet. Kõik saab alguse
ambitsioonidest ja julgusest
võtta kaalutletud riske.

Kolleegid on täheldanud, et
oled suurepärane tagasisidestaja, leides ka kõige keerulisemas olukorras sõnastuse, mis kedagi ei riiva. Kuidas
Sul see õnnestub?
Alati ei ole eesmärk omaette, et
inimene tunneks end hästi, samas on see väga oluline. Meil on
kindlad eesmärgid, mille nimel
me teeme tööd ja sellest kõik

lähtub. Tagasiside on juhtimise
juures üks olulisemaid elemente ning see, kuidas seda teha,
on väga oluline. Miks inimesed
meil tööl käivad? Paljud sellepärast, et meil on suurepärane
meeskond, head suhted ning me
toetame üksteise arengut. Selged
eesmärgid, ühised väärtused ja
meeskonnavaim – see kõik on
hea tulemuse saavutamiseks üks
põhilistest eeldustest.

Kuivõrd teadlikult Sa annad
oma töötajatele tagasisidet?
Vägagi teadlikult. See ongi osa
juhi tööst, et püstitad eesmärgi
ja annad siis jooksvalt tagasisidet arengust. Vahetu tagasiside on ülimalt oluline. Ülesandepüstitus peab olema üheselt
mõistetav, samuti see, mille alusel tulemust mõõdetakse. Mõnes mõttes on see nagu
vene sõjaväes. Kui sõdur saab
oma juhilt ülesande, siis peab
ta viimase oma sõnadega üle
kordama, et näidata, kuidas
asjast aru sai. Suuremad ülesanded tuleks jagada etappideks, et oleks olemas arusaam
ajalisest perspektiivist ning liigutaks samm sammult õiges
suunas. Tegutseme keerulises
valdkonnas, kus iga väike detail loeb ning iga väikseimagi
vaheetapi otsus mõjutab oluliselt lõpptulemust.

Kuidas ise end juhina arendad?
Absoluutselt iga päev arendab
mind. Ka mulle on arenguks
väga vajalik aus ja konstruktiivne tagasiside meeskonnalt.
Kõik me vaatame maailma läbi
enda silmade, läbi oma väärtuste, kogemuste ja maailmapildi,
ning seetõttu tajume ümbritsevat veidi erinevalt. Üritan ennast igapäevaselt teadlikult jälgida ja analüüsida, et mõista
ja teadvustada seda, mille osas
tuleb mul enda kallal tööd teha. Igapäevane automaatpiloodil tiksumine ei ole sobi mulle.
Seejuures püüan maksimaalselt olla mina ise ja mitte minna konflikti oma tõelise olemusega. Selleks küsin alatasa
endalt ühte ja sama küsimust –
MIKS? Kui olen iseendas selgusele jõudnud, siis on selle teistele edasiandmine juba lihtne.

Vabal ajal tegeled Sa enda
arendamisega ühes teises
valdkonnas, mis samuti puudutab inimesi...
Mind huvitab suures plaanis,
kes see Inimene on. Miks ta

selline on, mida ta vajab, mida kardab, mis uskumused teda elus juhivad. Need on ka
juhtimise juures väga olulised
teemad. Miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad, ja
mis neid käivitab. Igaühe enda hirmudest ja uskumustest
oleneb, kas ta on edukas ja
õnnelik, kuna viimased juhivad otsuseid ja käitumist. Kui
mul on vaja igapäevatöös mõni konkreetne eesmärk saavutada, siis läbi selle teadmise
suudan maha müüa ideid palju lihtsamalt. Ehk käib pidev
enda ja teiste analüüs.

Ja jõudsid Sa nende teemadeni kuidas?
Sattusin 2011. aastal Holistilise Teraapia Instituuti psühhoteraapiat õppima. Mõtlesin
toona, et võtan kogu nelja-aastase kursuse ette, kuid esimese aasta lõpus sain aru, et terapeudi kutse pole päris minu
jaoks ning ainuüksi kutsetunnistuse pärast polnud mõtet
jätkata. Sain selle, mida otsisin, pooleteise aastaga kätte
ning käidud tee avas ja muutis
mu maailmapilti päris põhjalikult. Tänu koolis kogetule
sain selgeks, mis suunas soovin suuremas plaanis areneda. See oli hea, süvendatud
võimalus vaadata enda sisse ja saada erinevaid, kohati ka müstilisi kogemusi.
Nägin, et maailm, milles
elame, on midagi palju
rohkemat, kui inimene
oma tavameeltega tajuda suudab.

Kuidas lõõgastud ja
milliseid nippe soovitad teistele selleks?
Tegelen jooga ja
mediteerimisega, meelte rahustamiseks
jooksen
looduses. On väga
palju erinevaid

Eesti Turvaettevõtete Liit
tegi teatavaks Aasta Turvatöötaja ja Aasta Tehniku
Seitsmendat aastat järjest valib
Eesti Turvaettevõtete Liit aasta
parimat turvatöötajat. Tänavu
valiti esmakordselt ka Aasta tehnik, millega sai loodud uus tunnustamistraditsioon.

Neli tervislikku põhimõtet Priidu järgi:
1.
2.
3.
4.

Hinga! Hinga igal ajahetkel, ükskõik millisesse situatsiooni satud.
Igale inimesele on eluliselt vajalik lähedane ja vahetu kontakt
loodusega.
Tee tööd töö ajal ja puhka puhkehetkel ning tee mõlemat
täiega. Inimesed, kes puhata ei oska, ei ela kõrge eani.
Terves kehas on terve vaim!

lõõgastumise tehnikaid. Hästi lihtne, kõigile kohe ilma eriettevalmistuseta teostatav tehnika on teadlik, keskendunud
sügav sisse ja välja hingamine. Eriti ohuolukordades peab
„protsessor“ töötama täiel
võimsusel. Juhul, kui sa ei hinga, siis energia ei voola, mõte
ei tööta ja kõik keha normaalsed funktsioonid on häiritud.

Millised väljakutsed sel aastal ootavad veel ees?
Kõige huvitavam väljakutse on
Politsei- ja Piirivalveameti mereseiresüsteemi projekt. Sellised projektid motiveerivad väga tugevalt ja arendavad kogu
meeskonda tohutult. Laiemas
mõttes on põhilisim eesmärk
kasumlikkuse kasvatamine.
Oleme viimased kolm aastat
kõvasti kasvanud oma põhitegevustes, nüüd on aeg efektiivsusele ja kasumlikkusele keskenduda. Võtmesõnadeks on
siin info liikumine ja koostöö erinevate üksuste vahel, siin näen veel väga
palju potentsiaali.
* timmima – häälestama, reguleerima
Esme Kassak

Uue nominatsiooni eesmärk
on tutvustada tehniku ametit
laiemalt ning teadvustada selle
olulisust. Paraku peab tõdema,
et täna ei anna ükski haridusasutus valvesüsteemide tehniku haridust, mis tähendab, et
„amet õpetab meest“.
Aasta tehniku tiitli pälvis Indrek Rauba, kes töötab ASis G4S
Eesti alates 2006. aastast. Indrek Rauba tegi tööd järgmistes
tähtsamates G4Si poolt teostatud nõrkvoolusüsteemide projektides: Estlink 2, Kaitseministeerium, Statistikaamet ja paljud
teised. Varasematel aastatel oli
Raubal oluline roll Viru Vangla
tulekustutussüsteemi paigalduses ja seadistamises, Politsei- ja
Piirivalveameti videosüsteemide seadistamises ning Tallinna
Sadama valve- ja läbipääsusüsteemi uuendamises.

„Turvavaldkonda ja turvalisuse
tagamist seostatakse reeglina
turvatöötajate tööga, tehnikute panus jääb sageli märkamata. Ometi ei ole ükski tänapäeva turvalahendus mõeldav ilma
tehnika ala spetsialistideta. Õnnitlen Indrekut G4Si tööpere nimel ja olen uhke, et esimene Parima turvatehniku tiitel tuli meie
ettevõttesse,“ sõnas AS G4S Eesti
juhatuse esimees Priit Sarapuu.
Aasta turvatöötajaks sai AS
USS Security turvatöötaja, kes
töötab Kristiine kaubanduskeskuse objektil.
Aasta Turvatöötaja ja Aasta tehniku valisid ETELisse kuuluvad
turvaettevõtete esindajad, tehes
valiku konkursile esitatud parimate kandidaatide seast. Aasta
Turvatöötajat ja Aasta tehnikut
tunnustatakse nimelise hinnalise meene ja ETELi tunnistusega.

Müügidivisjoni uudised
Aastalõpu müügihoog sai aasta
algusega aina uut hoogu juurde
ja märtsi keskpaigaks on erinevate teenustega lisandunud üle 800
uue objekti. Nende seas ka Sotsiaalkindlustuse hankevõit, Vabadusesamba videovalve jätkamine, Pärnu Keskuse mehitatud ja
tehniline valve, AS Wendre videovalve, Maanteameti kiiruskaamerate järjekordne projekt, AS Schenkeri Tallinna terminali Milestone’i
videosüsteem, Simple Session’i
mehitatud valve, Kodumessi mehitatud valve ja mitmed teised.
Siinkohal sügav kummardus lisaks
müügitiimile ka meie nö „eesliini“
töötajatele – turvatöötajad, ekipaažide liikmed, tehnikud – teie
olete G4Si kvaliteedimärk.

Artur Aunapu

Rohkem uudiseid:
net.g4s.ee
Sinu eest valvel
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Päike
tõuseb
Idast
Milline piirkond võiks uhkusega öelda, et neil on kõige
rohkem staažikaid töötajaid? Loogilise jätkuna küsime:
kus töötavad kõige püsivama loomuga inimesed (loe:
tööjõuvoolavus G4Si madalaim)? Kus veel on omavahel
tugevalt põimunud kaks erinevat keelt ja kultuuri, karastades ja rikastades sealseid inimesi? Loomulikult Ida
piirkond. Kõik see ja lisaks hiljutine suurvõit, mis kasvatas G4Si Ida piirkonna tööperet kolmandiku võrra, ei tekitanud korrakski kahtlust: järgmisena peab G4S Press
külastama Ida-Eestit.
Tsementkõva koostöö
Kunda Nordic Tsemendiga

Teenistusjuht Kalle Kivro tervitab meid Kunda sissesõidul
asuvas tanklas: „Sõitke järele, jätame auto tehase parklasse.“ Mäest üles, mäest alla,
vaade on muljetavaldav nagu
Tarkovski filmides. Kunda on
G4Si mõistes unelmate linn –
kõik seal tegutsevad ettevõtted on meie valves.
„Oleme ainus turvaettevõte, kellel on siinkandis oma
patrull klientide teenindamiseks. Karepast Mahuni reageerime ainult meie,“ lisab
Kivro. Märtsist alates on G4S
ka Kuusalu valla turvapartner. See tähendab, et ööpäevaringselt teenindavad sealseid väljakutseid samuti vaid
meie patrullekipaažid.
Tehase pääslas võtab meid
vastu Inna Kulmar, kes töötab sellel objektil aastast
2002. Inna elab Rakveres, na-

gu ka suurem osa Kunda tehase objektil töötavatest kolleegidest, ja käib tööl bussiga.
Vahetused on sätitud nii, et
inimesed saaksid oma töökäigud bussigraafikuga sobitada. Nagu ka paljudel teistel
tööstusobjektidel, on ka Kunda tehasel nõue, et turvateenistuses töötaksid Kundast
kaugemalt tulevad inimesed,
vältimaks olukordi, kus isiklikud suhted võiksid põhjustada huvide konflikti.
Kalle selgitab juurde, et
tehase peaposti ülesannete hulka kuulub läbipääsukontroll ning ka tehasetööliste pisteline alkokontroll.
Samuti koordineeritakse siit
tööd teistel tööpostidel, mida Kunda Nordic Tsement
objektil on mitmeid. Peapääslast väljudes märkame
otse ukse kohale hoolega
meisterdatud pääsukesepesa. „Jah, see linnukodu on

Täna on Kunda sadama perenaisteks Maia Tammissaar ja Larissa Lasimer

Sinu eest valvel

Külalislahke Ida meeskond. Vasakult paremale esireas Imre Soom, Inga Laul, Marina Primak, Roman Raagel, Arvo Saaliste, Sveta Veedla, Dmitri Šabunov ja Anu Heiberg,
teises reas Igor Kornejev, Igor Poljatšihhin, Rein Kuusemäe, Aleksandr Haimi, Aleksei Razvarov, Kalle Kivro ja Margus Alamets

Ida piirkonna TOP 5

tootmiseks vajalike materjalide impordile.

AS Eesti Energia Ida-Eestis
paiknevad ettevõtted

Rohkem kui lihtsalt sadam

Sillamäe Sadam AS
Kunda Nordic Tsement AS
Alstom Estonia AS
Fama Invest OÜ
samuti meie valves,“ muheleb Kivro.
Järgmisena asume teele Kunda sadamasse, mis on
merevärava tehase toodete ekspordile ning tsemendi

Aastas võtab Kunda sadam
vastu ligi 10 erineva riigi lipu
all sõitvat laeva, nende hulgas ka teisel pool maakera
asuvate riikide alused. „Töö
sadamas käib ööpäevaringselt, laevad tulevad-lähevad
iga päev. Kui laev on sildunud, kasvab pääsla koormus
hüppeliselt, siis sõidab sellest
väravast läbi mitusada veokit
järjest,“ räägivad sel päeval
sadamas valves olevad Maia
Tammissaar ja Larissa Lasimer. Lisaks videokaame-

rate vahendusel saadavale
ülevaatele kontrollitakse sadama territooriumit patrullides. Lisaks on turvateenistuse vastutada kokkuleppel
sadama juhtkonnaga kaalukaartide majandus. „Õige
pea saame juurde veel mõned kaamerad, siis näeme
ka kõige kaugemaid sadama
nurki,“ jagavad naised oma
ootust. Vestluse peale tuleb
pääslasse külalisi tervitama
ka sadama kapten Eiki Orgmets. Kapteni kabineti akendest avanev vaade on lummav ning jääb kummitama
hetkeni, mil selle pühib ära
veelgi kaunim Sillamäe Sa-

Sadama objektil 13 aastat töötanud Anry Valgepea täidab lisaks
objekti juhtimisele vajadusel ka giidi ülesandeid

dama akvatoorium. Kuid sellest hiljem.
Kalle Kivro lisab juurde,
et koostöö tsemenditehasega ei piirdu vaid lepingus olevate ülesannetega sadamas ja
tehases: „Kokkupuutepunkte on rohkem, tsemendivabrik
mängib kohalikus elus suurt
rolli ning kõikidel üritustel,
mida linnas või sadamas korraldatakse, oleme turvalisuse
poole pealt alati abiks.“ Sadamast lahkudes lisab Kivro nagu muuseas: „Pean ütlema, et
sadam on minu lemmikobjekt.
Ma ju Vormsilt pärit, see merevärk on mulle väga südamelähedane...“

Turvajuht Igor Poljatšihhin ja Margus Alamets
Estonia elektrijaama peaukse ees
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vekaamerat. Kõige töömahukam post on peapääsla, kus
laeva sildumine võib tähendada 1000 sõidukist koosnevat
autorongi. Töö esimeses pääslas eeldab teadmisi ka tollieeskirjadest. Kui aga tolliametniku vastutusala on kaupadega
seonduv, siis turvateenistuse
tööpõld on laiem: „Meil on
ülevaade kogu sadamas liikumise kohta,“ jätkab Anry.
Sadama territooriumil tegutseb mitu ettevõtet, kus kehtib
range läbipääsurežiim, sest tegemist on haruldaste muldmetallide töötlus- ja tootmisüksustega. Enim turvatud
ruumidesse saavad sisse vaid
selleks õigust omavad töötajad ning mitte üksi, vaid turvatöötaja juuresolekul. Anry ja sadama patrullekipaaži
turvatöötaja Nikolai näitavad meile sadama territooriumi. Radioaktiivsete jäätmete hoidla tipust, 38 meetri
kõrgusel merepinnast avaneb miljonivaade. Arvestades
kümme aastat kestnud ehitustöid hoidla ohutuks muutmiseks, pole see pelgalt kõnekäänd. Meie giidid viskavad
nalja: „Tulge suvel uuesti, siis
saame siin künka otsas grillida.“ Tuleb tunnistada, et lisaks külalislahkusele on idakatele samahästi omane paras
ports huumorimeelt, ju nõutakse seda tööle asumisel koos
varasemat töökäiku kinnitava
infoga?

Balti ja Eesti elektrijaamad

Sillamäe Sadam

Jõhvis saame endale uue giidi
ning suundume Margus Alametsaga Sillamäe Sadamasse.
Teel pärin Marguselt, kuidas
ta hindab oma vene keele oskust. Margus muigab: „Mida
rohkem piiri poole, seda paremaks muutub,“ ning samas
jätkab „Ida inimesed on ühtehoidvad, omi hoitakse. Ma
täiesti teadlikult toetan oma
meeskonnas suhtumist „teeme ise ära“. Kus vähegi võimalik, püüame oma jõududega
hakkama saada. Ajutiste ürituste turvamisel kaasame võimalikult palju oma töötajaid.
Toimib hästi, inimesed tule-

vad hea meelega appi ning teenivad lisaraha.“
Sillamäe Sadama peapääslas
võtab meid vastu ukse ees päikeselaigus põõnav kõuts. „See
on meie polgupoeg Kolja, elab
siin juba aastaid. Kui teda mõni päev pole, inimesed juba
küsivad, kuhu Kolja jäi,“ räägibräägib sadama objektijuht
Anry Valgepea. Kolja narmendavad kõrvad ei jäta hetkekski
kahtlust, et nii loomariigis kui
ka inimeste seas on ta lugupidamise ära teeninud eelkõige
tõsise võitlejaloomuga.
G4Si koostöö sadamaga sai
alguse aastal 2000. Anry Valgepea on sadama objektil töö-

tanud 13 aastat, sestap pole
imestada, et huvitavaid fakte
Eesti suuruselt teise merekaubasadama kohta tuleb kui oavarrest. See pole tal esimene
kord sobitada objekti juhtimist
koos giidi ülesannetega: „Aegajalt palub sadam teha ekskursiooni mõnele oma külalisele.“
Sadama turvateenistuses
on keskmine tööstaaž ligi kaheksa aastat. Anryl on selle kohta oma selgitus: „Olen
alati oma inimestele öelnud,
et ärge nähke uutes töötajates
konkurenti, vaid õpetage nad
korralikult välja. Nii on meie
kõigi töökoormus väiksem.
Töövoolavust meil siin pole,

Estonia elektrijaama peamajja suunduvad reipal sammul kolm turvatöötajat,
kelle ülesandeks on piletite kontroll

kui minnakse, siis ainult dekreeti,“ võtab ta sadama staažifenomeni kokku.
Turvateenistus toimib 8
valveposti abil, pilte sadamas
toimuvast vahendab juhtimiskeskusesse ligi 100 videoval-

Mõne sõnaga idakatest
Töötajaid seisuga 20. märts
450 turvatöötajat
• Ida inimesed on ühtehoidvad.
• Töövoolavus on väike.
• Objektidel on range kord, kuid
inimesed ise on külalislahked.

Jõuame Narva ning esimesena suundume Balti elektrijaama, kus ülevaate jaamade turvateenistuse tööst annab Julia
Žuravljova, kes on viimased
9 aastat töötanud lubade büroos. Õigem oleks öelda „raporteerib“, sest viis, kuidas ta
oma tööd tutvustab, meenutab sõjaväelist korda – venelased ütlevad selle kohta „от
зубов отскакивает*“. Laud
piinlikult korras, tagumise
seina juures seisab statiivil fotoaparaat läbipääsulubade fotode tegemiseks. Parema seina
sees on luuk - lubade väljastamiseks. „Meil on siin range kord ja distsipliin, võõraste
sattumine objektile on välistatud,“ ütleb Julia. Aegajalt astuvad luugi ette inimesed – kes
loa kontrolliks, kes info saamiseks. Ka meie vajame Julia

abi, et edasi liikuda, sest ilma
vastava loata ei avane siin ükski uks ega turnikee. G4Si vormis on Julia jõudnud töötada
vaid mõned päevad: „Tööandja nimi ei olegi niivõrd oluline
kui see, et ta kohtleb oma töötajaid hästi ja kindlustab neid
tööga.“ Enne lubade büroost
lahkumist osutab ta laual olevale lillepotile, millel ilutseb
kleeps „Õnne ja õisi naistepäevaks! G4S“. „See on märk
suhtumisest. Väike asi, kuid
meele teeb heaks.“
Estonia elektrijaamas on tuttavad inimesed ees: turvajuht
Igor Poljatšihhin on külalislahkus ise, näitab oma askeetliku sisustusega kohalikku kabinetti, jaamade kaart
seina peal. „Nõuded turvateenistusele,“ selgitab Igor,
osutades paksule dokumendimapile. Vestleme ka siinse lubade büroo perenaisega,
kes on siin töötanud seitse
aastat. „Juba ootasingi teid,
Estonia lubade büroo andis
teada,“ ütleb Svetlana Korniitšuk, kinnitades Alametsa
sõnu, et omavaheline suhtlus
on väga tihe. Ka siin kestab
lubade büroo turvatöötaja,
kes on ühtlasi administraator, tööpäev kaheksa tundi.
„Väljastame ja kontrollime
lubasid, samuti saatelehti ja
muud sisse-välja liikumist
puudutavat dokumentatsiooni,“ räägib Svetlana.
Algab pääsla kõige kiirem aeg: inimesed lõpetavad
töö ja enamik neist suundub
bussidesse, mis juba ootavad
jaama parklas. Busside poole sammuvad ka kolm turvatöötajat, kelle ülesandeks on
piletite kontroll. Turvateenistuse tavapäraste ülesannete hulka kuulub ka pisteline kiiruse kontroll ettevõtete
territooriumil. Kiiremini kui
20 kilomeetrit tunnis ei või.
Seda teevad patrullekipaažid,
mis teenindavad vaid Eesti
Energia väljakutseid.
Ka meil on aeg lahkuda külalislahkest Idast. Auto tahavaate peeglisse jäävad monumentaalsed-industriaalsed
vaated, mida mujal Eestis ei
näe. „Meil on siin range kord
ja distsipliin,“ jäävad kummitama Julia sõnad.
Julia Garanža

9 aastat Balti elektrijaama objektil töötanud Julia Žuravljova
hindab rahulikku ja toetavat töökeskkonda

Sinu eest valvel

Cherchez la femme
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Naised turvaäris: meestest tugevamadki

Foto: Julia Garanža

Kristiina Eelmaa
Valvedivisjoni teenistusjuht

Millised on eelised?

„Naisena ei tunneta ma eeliseid. Pigem käituvad mehed teistmoodi, käituvad viisakamalt ega
räägi naiste seltskonnas nn meeste jutte. Aegajalt on ka suurem tähelepanu.“ (Selle viimase
lause lisab Kristiina pärast mõningast järelemõtlemist - toim.)

Irma Eerme

Sularahadivisjoni Lõuna ja Ida piirkonna rahatöötluse juht
Irma iseloomustab enda G4Si tööle tulekut
kui „tavapäraselt klassikalist“: „Töötasin enne
G4Si sularahadivisjoni tulekut Nõo Põhikoolis algklassiõpetajana, asendades lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat. Tartu rahatöötlusesse otsiti rahatöötluse juhti, kuulsin
sellest ja otsustasin kandideerida.“ Kuu aega
õppis ta ametit Tallinna rahatöötluses ning
siis läks Tartu rahatöötlusesse. „Töö oli õpetajatööst väga erinev, väga palju oli tarvis selgeks saada, kuid kuna töö oli põnev, tundus
see isegi lihtsam kui klassiõpetajana töötamine,“ räägib ta. Pärast 9 aastat õpetajatööd
oli Irma jaoks suur kergendus, et ei pidanud enam õhtuti vihikuid parandama: „Minu praegune töö on mulle ikka veel huvitav
ja rutiinivaba.“

Millised on eelised?

Rahatöötluses on kassiirina tööl enamuses naised, vaid ekspediitorid on mehed. Suheldes Tallinna SRD kontorirahvaga, on seal enamuses
mehed, sestap leiab Irma, et „kui ajad oma asju
kenasti, siis ei ole vahet, kas oled mees või naine. Kõik on võrdsed.“

Sinu eest valvel

Saaremaa Ralli raames sõitis Pärnust pärit Kristiina
saare risti ja põiki läbi

Meenuta mõnd huvitavat olukorda, mis iseloomustab G4Sis töötamist

Esimesena meenutab Kristiina 2009. aasta laulupidu: „Istusime lauluväljaku raadiotorni tipus
tähtsate riiklike institutsioonide ametnikega
ning Eesti hümni ajal tõusime püsti ja laulsime
kaasa. Väga ülev hetk vaadata ülevalt alla rahvamassile, kuidas sada tuhat inimest laulab püsti
seistes hümni.“ Teenistusjuhi sõnul on laulupidu kõige positiivsema auraga üritus, mis annab
võimsa tunde, et teed tähtsat ja kõigi jaoks olulist asja. „Üldjuhul ei tule eestlane sulle ütlema,
et küll sa tegid hästi, pigem tullakse ütlema, kui
on midagi halvasti. Aga mitte-eestlased, nad on
avatumad, hoolivamad, oskavad märgata ning
ei pelga ka kiita. Meil on neilt palju õppida,“ lisab Kristiina, kes, muide, alles hiljuti käis USAd
avastamas.

Foto: Viljar Vallner

„Lõpetasin Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöökorralduse eriala ja läksin semestriks
Taani ülikooli International People's College.
Pärast õpinguid 2003. aastal põlise pärnakana
kodumaal tagasi olles kandideerisin sotsiaaltöötaja ametikohale. Sama ajal pakkus Falckis
tol ajal tööl olnud õde, et kandideeriksin siia
turvatöötajaks. Mis siis ikka, mõeldud, tehtud,“ räägib Kristiina. Mõne aja pärast helistaski talle nüüdseks juba endine turvajuht ning
kutsus vestlusele. Täiesti juhuslikult selgus aga
vestlusel, et otsitakse USA saatkonna tiimiliiget. Intervjuud viis läbi tollal riiklike objektide
grupijuhina töötanud Villu Õun. „Osutusingi
valituks ja tegin koguni ajalugu – ajalugu, olles
saatkonna esimene naistöötaja!“ lisab Kristiina.
Kuigi ka teisest töökohast tuli hiljem „jah“, oli ta
end juba G4Sile ära lubanud.
„Poole aasta pärast tõusin saatkonnas objektivanemaks, veidi hiljem turvajuhiks. Pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist ei möödunud
palju aega, kui mulle pakuti teenistusjuhi kohta.
Kuna tundsin, et on õige aeg edasi liikuda, otsustasin väljakutse vastu võtta. Ülikoolis õpitud
eriala on kasuks tulnud just töötades inimestega, sest 80% minu tööst on suhtlemine klientide
ja oma alluvatega,“ lisab jaanuarist teenistusjuhiks saanud Eelmaa.

Inga Laul
Ida piirkonna turvajuht

Inga töölaud ei reeda kuidagi, et selle omanikuks võiks olla naisterahvas... Monitor, arvuti,
pastakas, paar dokumenti. Kõik või? Teistel turvajuhtide laudadel näeb küll sageli paberitevirnasid, lausa mitmel laual. Nojah, mis seal ikka,
muidu tavaline töölaud nagu ka meestel. Aga
ei! Seinal on ümar peegel, kapinurgal Trussardi
lõhnavesi. Siin töötab naine!
Mõne aja pärast jõuabki Inga kohale ja küsimuse peale laual puuduvate paberite kohta saab vastuseks vabanduse, et laud on veel segamini. Inga
armastab korda ja kõik peab olema omal kohal.
Vaidlemiseks pole ka turvatöötajatel ruumi vormi kandmise osas. Selles osas on Inga resoluutne.
Ingal on korraldada 11 objekti töö Rakverest
Jõhvini, lisaks kantseldab ta kuue patrullekipaaži tööd Rakveres. Meeste töö koordineerimine pole sugugi kergete killast ning erinevatel tasanditel töötades on Inga saanud tunda
ka erinevat suhtumist. Just sellist… paikapanemist naiskolleegina meeste seas. Inga on siiski
väga visa olnud ega ole lasknud end heidutada
ka olukorras, kui on tulnud pärast kodus emotsioonid valla päästa. Samal põhjusel kipub Inga
uute töötajate puhul eelistama mehi, sest ei soovi, et naised peaksid saama tunda meeste skeptilist suhtumist naisturvatöötaja võimetesse.
„Üldiselt on aga meestega tore töötada ning alati võib loota ka oma juhile Margusele, kes nõu
ja jõuga abiks,“ võtab Inga kokku.
Jõhvis töötades on Läti päritoluga Inga sattunud nii eesti kui vene keelt kõnelevate inimeste
eelarvamuste tule alla. Ingal on selline mittepuhas vene keele aktsent ning ta nägi kurja vaeva, et

Tundmatu fotograaf tabas Ingat teel tööle.
eesti keele tasemeeksam ära teha, kuid nüüdseks
on see tehtud. Samas on eesti keele õppimine olnud tema jaoks lausa südameasi, mille tõestuseks
kas või eesti keele grammatika õpik öökapilaual.
Kodus armastab Inga heegeldada ja nokitseda
ka idamaise origamikunsti kallal. Nagu tänapäeva naisele kohane, saab ta hakkama kõikide kodutöödega ning erinevate tööriistadega alates kruvikeerajast ja lõpetades ketaslõikuriga. Lisaks on tal
relvaluba ja ootab, et saaks laskmist harjutada.
Lõpetuseks uurin Ingalt tema lemmiklille
kohta. Inga otsib õiget eestikeelset sõna: „See on
noh, see … romaška! See, mis G4Si sünnipäevatordil oli. Karikakar, muidugi!

Ene Nevvonen

Foto: Joonas Trolla

Õrnem sugu moodustab G4Si tööperest kolmandiku, ka turvakontserni juhatust
iseloomustab sama osakaal. Kontrollimaks vanasõna õigsust, mille järgi mehed
on pea ja naised kael, mis seda pead keerab, võtsime nõuks vestelda G4Sis töötavate naistega. Kuidas naised tunnevad end maskuliinseks peetavas turvaäris,
kas naiseks olemine annab neile eelise ning mis tõi nad G4Si, uurisid Maarika
Haavistu ja Andres Treimann.

Tartu Lõunakeskuse turvateenistuse objektivanem
Tartu Lõunakeskus on üks olulisemaid valveobjekte G4Si jaoks ja sellesse töösse panustavad
parimad valvetöötajad ning tublimad tehnikud.
Kogu see keeruline töö vajab perenaise hoolt ja
teravat silma ning liialdamata võib öelda, et objektijuht Ene kehastab siin G4Si au, uhkust ja
südametunnistust. Kõlab paatoslikult? Kindlasti mitte, aga eks otsustage ise.
Ene töötab Lõunakeskuses selle avamisest peale ja on usalduse nii tööandja kui ka kliendi poolt
ammu välja teeninud. Tema arvamust ja soovitusi võetakse kuulda ning tema tööind on üle Lõunakeskuse teada. Ene ise leiab, et mõni päev puhkust on täiesti piisav ja palju olulisem on, kuidas
need päevad veeta. Selle eest, et tal oleks puhkepäevadel üksjagu tegemist, on hoolitsenud tema
lapsed, sest Ene on kahekordne vanaema.

Millised on eelised?

Irma Eerme on täpselt seda tüüpi naine,
kes vees ei upu ja tules ei põle

Meenuta mõnd huvitavat olukorda, mis iseloomustab G4Sis töötamist

Seni kõige ägedamaks kogemuseks peab Irma
eurovahetuse projekti 2010. aasta lõpus. „Uskumatu, kui palju raha sel ajal töötlusest läbi
käis, ilmselt ei näe ma iial enam nii suurt kogust
münte ja paberraha. G4Sis töötades olen sattunud kohtadesse, kuhu ma muidu kunagi sattunud ei oleks, näiteks, Eesti Panga või Soome rahatöötlust.“

Eks Enegi ole kogenud suhtumist „mida see
naine ka teab“, kuid teisalt on just naised tasakaalustav tegur meeste seltskonnas. Mõnikord
juhtub hoopis nii, et noor turvamees ei saa väljakutsuvalt käituva kliendiga kuidagi hakkama
ja siis tuleb appi objektijuhi naiselik kavalus ja
malbe suhtumine, mis taltsutab ka kõige bravuurikama tegelase. Naiste tugevusena turvatöös märgib Ene ära visaduse ja osavuse valvemonitoride jälgimisel, samuti suutlikkuse mitut
asja korraga teha. Pigem paneb ta oma meeskonna puhul silma kinni mõne tehnilise oskuse
vajakajäämise kui elementaarsete inimlike omaduste puudumise osas. Enel endal on monitori käsitlemine hästi käpas. Klõpsti! suvaline pildisektor lahti ja iga kaamerapildi kohta teab ta
rääkida mõnd lugu.

Ene ja harrastused

Ene on sportlike eluviisidega ning ta pole kordagi pidanud olema haiguslehel. Nooruspõlves harrastatud ratsaspordil on selles kindlalt oma roll.
Isegi praegu kasutab ta võimalust hobuse selga

Ene Nevvoneni peetakse Tartu Lõunakeskuse
turvateenistuse perenaiseks
hüpata ja looduses viibida. „Noorena olin täiesti
vaimustunud hobustest,“ ütleb Ene talle omasel
tagasihoidlikul moel. Kel aga soovi hoopis Muhu tikandi tegemist õppida, siis Ene võib sedagi
õpetada. Kunagise eluperioodi muutuste ajal oli
see tegevus talle suureks abiks oma muremõtete
minemaajamisel. Näpud käivad, aga aju puhkab.
Kui küsida Lõunakeskuse juhtkonna arvamust selle kohta, kas turvaäri on naiste jaoks ja
Ene ikka õiges kohas, siis on vastus etteaimatav.
Loomulikult on Ene omas elemendis ja valdkonnas. Ta on ju meie pere liige! Jah, teinekord
läheb närvi ka, aga see on pigem tunnustavalt
öeldud, sest talle lähevad tööasjad korda. Ene
koolitab välja ka uusi töötajaid, õpetades neile
nii häid käitumistavasid kui ka igapäevaselt turvatöös vajaminevaid tehnilisi oskusi.
Olgu loo lõpetuseks vihjena öeldud, et
Enele meeldivad lihtsad ja ilusad lilled –
karikakrad!

G4S Eesti infoleht
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Uut moodi Soovita,
lennujaavärba ja teeni!
makogemus G4Si
kõige suurem väärtus
on meie töötajad. Kõlab klišeena? Sugugi mitte. Tööandjana tahame
peale kindla ja stabiilse töökoha pakkuda ka muid hüvesid ja soodustusi, et meie töötajad tunneksid ennast hästi.
Mida me siis täpsemalt teeme? Pakutavate soodustustega hoolime oma töötajatest
ning väärtustame nende lähedasi. Tunnustame ja tähis-

tame üheskoos nii suuremaid
kui ka väiksemaid saavutusi
ja hindame kõrgelt staažikaid.
Panustame järjepidevalt enda
töötajatesse, et olla hinnatud
tööandja. Selleks, et kõikidest
hüvedest oleks hea ülevaade,
oleme loonud ettevõtte väärtuspakkumise.
Valminud väärtuspakkumist saab kasutada värbamispreemia saamiseks. Siit
leiab väärt argumente sõb-

raga rääkimiseks, miks tasub
tulla tööle just G4Si. Iga töölesoovitatu eest, kes alustab
tööd G4Sis turvatöötajana,
teenib tema soovitaja 130 eurot (bruto). Mullu maksime
oma inimestele uute töötajate G4Si tööle soovitamise eest
23 325 eurot. Soovitusi, mille
alusel preemia välja maksti,
tuli 205, mis on ligi kolmandik meile aasta jooksul tööle
tulevatest inimestest. Paneb
mõtlema?

Hoolib
Traditsiooniliselt on märts hea teeninduse kuu ning
sellega seoses on paslik kirjutada ühest G4Si ettevõtmisest, mis viib hea klienditeeninduse mõiste täiesti uuele tasandile. Tegevuse keskmes on koht, mida
paljud ilmselt ei oskagi otseselt klienditeenindusega
seostada, olles eesseisva tõttu pigem hirmul. Räägime Tallinna lennujaama turvakontrolli alast, mis läbib lähiajal põhjaliku uuenduskuuri. Selle tulemusel
omandab ala sisekujundus senisest palju meeldivama, soojema ja inimsõbralikuma ilme. Mis seal siis
täpsemalt muutub?
Üsna pea ootab reisijat ala
sissepääsu ees ekraan informatiivse videoga, kus kuvatakse juhiseid turvakontrolli ajal
tegutsemiseks, et vähendada
kõikvõimalikke ootamatusi. Sisenedes tsooni püüab tema pilku osaliselt punaseks võõbatud
sein, mida kaunistavad lisaks
vahvad temaatilised ikoonikesed. Vastasseinal sisendab julgust sõnum, mis lubab rahulikku lendu, kuna G4S hoolitseb
reisijate turvalisuse eest.
Turvaprotseduuride juurde liikudes saab reisija ilmselt veel
ühe meeldiva üllatuse osaliseks.
Nimelt vaatab talle asjade jaoks
mõeldud kasti põhjast vastu
skeem kõikidest toodetest, mis
sinna laduda tuleb. Nüüd teab
ta kohe, et näiteks sülearvuti
võib rahumeeli kotist välja võtta ja kasti paigutada!

Ei mingeid kurjasid onusid!

Olles oma asjad läbivalgustamisele saatnud ja sammud
turvaväravate poole seadnud,
võib reisija taas rahulikult hinge tõmmata – väravatel ilutsev G4Si logo tuletab veel kord
meelde, et tsoonis ei askelda
mingid kurjad onud, vaid maineka turvafirma G4Si töötajad,
kes teevad seda, mida nad teevad, ainult selleks, et meil kõigil oleks turvaline lennata. Selle
tõestuseks on reisijatel võimalik anda G4Si töötajatele tagasisidet spetsiaalse konsooli

abil, mis asub turvakontrolli
ala lõpus ning kus saab vajutada nuppe rohelisest punaseni (roheline tähendab suurepärast hinnangut, punane
talumatut). Seadme taga seisab G4Si naeratava turvamehe papist kuju, mis julgustab
tema tööle igal juhul hinnangut andma – kurvaks see teda
juba ei tee!

G4S tagab kõikjal turvatunde

Lõpetuseks tuleb veel välja
tuua, et lisaks kliendikogemuse parandamisele on Tallinna
lennujaama turvakontrolli ala
uuendamisel imagoloogiline
eesmärk. Seintel ja turvaväravate kõrval leiab viiteid G4Sile (logo, sõnumid) ka mujalt,
näiteks piirdelindilt ja informatiivsetelt tahvlitelt, mis
täiendavad õpetlikku videot.
Nii nagu kodus ja tööl, on ka
õhus Sinu eest valvel G4S!

Sportimine soodsatel tingimustel
G4Si spordiklubi kaudu
Soovi korral majutus meie
ühiselamus
Sooduspakkumised meie
koostööpartneritelt
Jõulukingitus kuni 12-aastastele
lastele
Jõulukinkekorv peredele, kus
on kasvamas 4 või rohkem alla
19-aastast last

Tööle võib tuua nii sõbra
koolipingist, naabrimehe kõrvaltänavast kui ka teretuttava
spordisaalist või tantsuringist.
Mida rohkem soovitatud sõpru/tuttavaid meile tööle asub,
seda suurem on soovitajale
väljamakstav värbamistasu.
Edukat värbamiskevadet!
Indrek Sarjas
Värbamise ja mehitamise
osakonna juhataja

Panustab
Paindlik tööaeg

Märkab
Meelespidamine ja kingitus 5, 10,
15, 20 aastase tööstaaži täitumise
korral

Võimalus osaleda lisaprojektides
(Laulupidu, Viljandi Folk,
Saaremaa Ralli jne) G4S Stafi
kaudu.
Karjäärivõimalused liikumiseks
kõrgemale ametikohale, pakume
uusi väljakutseid

Kvartali parimate turvatöötajate
tunnustamine

Erialakoolitused

Aasta parimate töötajate
tunnustamine pidulikul vastuvõtul

Oma kohvik uues peamajas 8.
korrusel

Transport öisel ajal objektile ja
koju

Puhkenurgad koos
köögitehnikaga uues peamajas

Oma siseleht „G4S Press“

Tasuta internetipunktid

Vaba päev abiellumise puhul
keskmise töötasu säilitamisega

Suvepäevad

Lapsesünnitoetus

G4Si tooted ja teenused meie
parimate klientide hindadega

Toetus lähedase kaotuse korral

Ühised ettevõtmised

1. september vaba päev
esimesse klassi mineva lapse
lapsevanemale

Võimalus kuuluda suurima
töötajate arvuga turvateenuste
pakkuja meeskonda

Kristiina Makut

PALUN ANNA HINNANG
MEIE TEENUSELE

Sinu eest valvel
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Kliendi tänusõnad
Jagame klientidelt saabunud tänusõnu meie
töötajate tubli töö kohta.
7. märtsi öösel üritati sisse
murda Loksal ühe meie erakliendi juurde ning 14. märtsi öösel Keila Tarbijate Ühistu kauplusse. Mõlemal juhul
õnnestus G4Si turvatöötajatel halvim ära hoida. Eraklient Loksalt avaldab kiitust
patrullekipaaži turvatöötajale
Margus Paluvitsale ja juhtimiskeskuse operaatorile, tänu kellele peatati 7. märtsi
öösel sissemurdmine ja hoiti ära halvim. Keila Tarbijate
Ühistu avaldab kiitust meie
turvaekipaažile koosseisus
Aare Korju ja Toivo Võsu
seoses kiire ja oskusliku tegutsemisega 14. märtsi öösel
aset leidnud sissemurdmiskatsele reageerides.
6. märtsi õhtul registreeriti tulehäire
vaksalihoonest
Tartus. Seda
saadeti teenindama
lähim
ekipaaž Joonas Trolla isikus, kes avastas
objekti kontrolli

käigus teisel korrusel koridoriseina sees põlevad elektrijuhtmed. Joonas informeeris
koheselt päästjaid, kes kustutasid põrandale levima hakanud põlengu. Tänu turvatöötaja ja päästjate kiirele
tegutsemisele sai muinsuskaitse all olev hoone minimaalseid kahjustusi.
Eolane Tallinn AS soovib südamest tänada ja tunnustada G4Si turvatöötajat
Ruth Soosalu, kes 26. veebruari õhtul reageeris kiirelt,
ennastsalgavalt ja otsustavalt, tehes esmaseid elustamisvõtteid ning püüdis kuni
kiirabi saabumiseni abi anda ettevõtte sööklas teadvuse kaotanud töötajale. Sellise
otsustus- ja reaktsioonivõimega turvatöötaja nagu Ruth
Soosalu, osutab oma ametile
suurt au ning on eeskujuks
meile kõigile.

Aitäh teile hoolivuse ja
tubli töö eest!
Kõik klientide tänusõnad on leitavad G4Si
siseveebis: net.g4s.ee
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Töötajate esindajate-usaldusisikute valimisest

S

eoses seniste Põhja piirkonna patrullteenistuse
töötajate ja juhtimiskeskuse operaatorite, rahaveo- ja
rahatöötluse osakonna töötajate ning turvatehnikadivisjoni Lõuna piirkonna usaldusisikute-töökeskkonnavolinike
volituste lõppemisega toimuvad märtsikuus uute esindajate valimised.
Tänaseks on selgunud Põhja piirkonna patrullteenistuse
töötajate ja juhtimiskeskuse
operaatorite esindaja. Töötajad valisid usaldusisikuks
patrullekipaaži turvatöötaja
Raul Kuke.

Samuti on valitud turvatehnikadivisjoni Lõuna piirkonna usaldusisik, kelleks on
tehniline spetsialist Marek
Rautson.
Aprilli alguseks selguvad
sularahadivisjoni rahaveo- ja
rahatöötluse osakonna usaldusisikud.
Usaldusisikute kandidaate said valimisteks üles seada nii üksiktöötajad kui töötajate grupid. Mõlemal puhul
oli oluline kindlustada kandidaadile teatud tuntus. Samuti pidid valimisteks üles
seatud töötajad ka ise kinni-

tama oma nõusolekut kandideerimiseks, mis tähendab,
et kandideerija peab esitama
kirjaliku avalduse vähemalt
10 kaastöötajast toetaja nimede ja allkirjadega.
G4Sis on töötajate informeerimise ja konsulteerimise
põhimõtet järgitud juba 2001.
aastast, mil loodi töötajate
esindusorgan töönõukogu.
Seal arutatakse koos tööandjaga probleeme meie tööelus ning peetakse sotsiaalset
dialoogi. Väga tähtis osa sellest tegevusest on pikaajaliste koostöötingimuste kokku-

Tule G4Si
suvepäevadele!
ÄRA MAGA
MAHA SUVE
TIPPSÜNDMUST!

leppimine kollektiivlepingus,
mis on iga töötaja jaoks tema
töölepingu kõrval tähtsaim
dokument.
Töönõukogu täidab G4Sis
nii „Töökeskkonna ja töötervishoiu seaduses" nõutud töökeskkonnanõukogu kui ka
juba eeltoodud sotsiaalse dialoogi pidamise rolli.
Usaldusisikute ja töökeskkonnaspetsialisti
kontaktid
on leitavad G4Si siseveebist
net.g4s.ee
Valdur Peebo
Personalijuht

12.–13. juulil toimuvad Käärikul
särtsakad G4Si suvepäevad,
mille stiiliks on „Mina olen G4S“.
Paneme käitumisõpikud kahvatuma
ning täidame mõiste „parim
kolleeg“ uue tähendusega.
Suvepäevadele saavad G4Si
ägedad naised ja mehed
registreeruda kuni 15. juunini.
End esimesena kirja pannud
meeskond saab vägeva auhinna!

leheNOSTALGIA

Aastal 2007 märts/aprill kirjutas tollane ESSpress loo,
kuidas väike hiir palju raha „kulutas“
Hiir sularahaautomaadi rahakassetis
Toivo Savolainen saatis Falcknetti pildi ja loo sularahaautomaadis 500 krooniseid kupüüre krõbistanud hiirekesest. „Kui Ida
regiooni inkassaatorid avasid rahaseifi, et rahakassette vahetada, avanes vaatepilt hakitud rahatähtedest. Peale inkassaatori
jaoks koledaima pildi avanemise kostis kassetist ka väikestviisi
müdistamist ja krabinat. Hiljem pangas avatud 500krooniste rahakassetist vaatas vastu liigsest uudishimust ilmselgelt häiritud
hiireke. Kuna loomake ei suutnud kahejalgsetele arusaadavalt
selgitada, kuidas ta rahakassetti pääses, lubati tal linnahiire täisväärtuslikku elu nautima minna.“

Suvepäevade
programm

Hoolivad asjaosalised ei karistanud hiirekest, kes raha väärtust ei teadnud ja tal lubati minna oma teed.

> Koju liigvara kibelevaid veab ÖÖEKSPRESS (Kääriku-Tartu-Tallinn)
> Sind suvepäevadele registreerides soovime teada kolme asja:
1. Kas vajad kohalesõiduks ettevõtte bussi või tuled oma transpordiga?
2. Kas soovid majutust või kavatsed ööbida enda kaasavõetud telgis?
Kiiremad magavad katuse all, romantikud naudivad tähistaevast.
3. Mis suuruses stiilset T-särki soovid?
Registreerunuks loetakse neid, kes on soetanud 5-eurose suvepäevade
pääsme. Pääsme eest saad suvepäevade eel stiilse särgi!

„Jõulistel oragnisatsioonidel on sageli kombeks väliste tunnustega esile tuua oma liikmete organisatsiooni kuulumise aega –
staaži.“ Staažimärkide idee oli võetud varasemlt Akropolis kasutusel olnud vormiriietusel kaugele nähtavad staažitunnused V
tähe kujulisi nurki, mida lisandus iga aastaga üks juurde. Akropolis tähistasid staažimärgid ka ametikohta.

Nostalgitses
Kristel Saarm

G4SPress

G4S Eesti infoleht
Ilmub aastast 1995
Telefon 651 1825

Sinu eest valvel

Väljaandja:

AS G4S Eesti
Paldiski mnt 80
Tallinn 10617

pidulik rivistus
meeskondlikud võistlusalad
härja taltsutamine
vibuga küttimine
naise kandmine
auto tõmbamine
paadiralli
mõnusad söögid ja ägedad joogid
õhtused G4Si Hea Tava etteasted

Peaesineja: KOIT TOOME

Ühtlasi ilmus lehes tutvustav lugu meile praeguseks nii
omaseks saanud staažimärkidest

Raske uskuda, et nende märkide kasutuselevõtust on möödas vaid 7 aastat. Ei oska ette kujutada G4Si ilma selle traditsioonita. Hea, et meie firma otsustas märkide kasuks. Vastasel
korral oleks mõnel töötajal praeguseks terve varrukas V tähti
täis, kuna tänaseks on ka 23-aastase staaziga töötajaid.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

> Lisainfo: küsi enda juhilt või vaata siseveebist net.g4s.ee.
SUVEPÄEVALISI REGISTREERIVAD > Põhja piirkonnas: Kristiina Alliksaar 651 1700 > Linda Lehtmäe 651 1900 >
Anna-Liisa Lainemäe 651 1800 > Ida piirkonnas: Sveta Veedla 651 1600 > Lõuna piirkonnas: Moonika Helgand 651 1972
> Lääne piirkonnas: Vija Raadik 651 1698

Toimetus:

Julia Garanža
Ande Etti
Kristel Saarm

Priit Valk
Maarika Haavistu
Esme Kassak
Kristiina Makut

Tarmo Pärjala
Andres Treimann
Artur Aunapu
Ene Raja
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