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  Rannas on meie põhi-
mure joodikud ja roppsuud, 
mitte heleda häälega appi 
karjuvad ilusad blondiinid.“

Henry Seemel
Töömalev = omateenitud rahaMida teada eurovahetusest? e-posti aadress kõigile Kahe toruga mees
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Eesti Turvaettevõtete Liidu 
läbi viidud uuringu kohaselt 
moodustas mullu turvaturu 
kogukäibest 1 miljard krooni 
valveteenuste käive ning 464 
mln krooni turvatehnika pai-
galdus ja hooldus. „Tuleb tõ-
deda, et turvaturu kogumahus 
oleme langenud 2004. aasta 
eelsele tasemele,“ ütles Tur-
vaettevõtete Liidu tegevjuht 
Kaupo Kuusik. 

Kui valveteenuste langus 
eelneva perioodiga oli 6,7%, 
siis eriti suure tagasilöögi on 
saanud turvatehnika paigal-
dus ja hooldus, kus võrdluses 
2008. aastaga on mahud vähe-
nenud 27,3%. 

G4Si liidriroll tugevnes
Vaatamata turvaturul toi-

munud muutustele, omab 
turvaturul endiselt liidripo-
sitsiooni AS G4S Eesti, kes 

võrreldes eelneva perioodiga 
on oma turuosa kasvatanud, 
teatas Turvaettevõtete Liit. Ligi 
51% riigi turvaturust on G4Si 
käes, kinnitab Turvafirmade 
Liit. Teise koha saavutanud 
Pristis järgneb juba kõigest 
11% ning kolmandaks jää-
nud Securitas ligi 8% turuosa-
ga. Vaatamata turvavaldkonna 
raskele majanduslikule olu-
korrale on teenusemahu suu-
renemist näidanud KGrupp 
Turvateenused OÜ ja Turva-
teenistus Alfastar OÜ. 

„Saan vaid taas korrata sõ-
nu, mille ütlesin välja mullu 
detsembris G4Si auhinnaga-
lal: suur, suur aitäh teile kõi-
gile! Selle tulemuse taga on 
iga töötaja väga väärtuslik pa-
nus,“ ütles G4S Eesti juhatuse 
esimees Andrus Ossip.

Ossip sõnul ei ole majandus 
veel taastunud ja turvafirma-

del tuleb raskustega võidelda 
ka sel aastal. „Julgen teile kin-
nitada, et tänu teie kõigi tubli-
le tööle on G4S praeguses te-
ravas konkurentsisituatsioonis 
selgelt tugevamal positsioonil 
kui teised turvafirmad,“ ütles 
Ossip. „On võimalik, et näeme 
turvaturul aasta jooksul veel 
ühinemisi ja ettevõtete kadu-
misi.“

Valveteenuste osas oli G4Si 
turuosa 2009. aastal 58 %. Mei-
le järgneb Securitas 13prot-
sendilise turuosaga. Hoolima-
ta ettevõtete liitmisest ei ole 
valveteenuste osas Securitase 
positsiooni rikkunud Pristis, 
mis on 11% kolmandal kohal. 

Mehitatud valve turuosa 
on G4Sil 54%, meile järgneb 
Securitas 13 ja Pristis 8 prot-
sendiga. Tehnilise valve tu-
rust on G4Si käes 63%. Siin 
ületab Pristis Securitast ja on 
16% teisel kohal, jättes Root-
si päritolu turvakontsernile 
14prtotsendilise turuosa. 

Suurimat langustrendi näi-

danud turusegmendis – tur-
vatehnika paigalduses ja hool-
duses – on G4Si turuosa 28,4 
protsenti. See segment on ka 
kõige killustunum, kuna teh-
nikaettevõtteid tegutseb turul 
märgatavalt rohkem kui valve-
teenuse pakkujaid. Meile järg-
neb siin Pristis 19 protsendiga 
ja kolmandat ja neljandat koh-
ta jagavad Turvaettevõtete Lii-
du andmeil Optimus Systems 
OÜ ja Kidde Eesti As 4,4 prot-
sendiga. 

5800 töötajat
Turvavaldkonnas tegutse-

vad ettevõtted on tööandjaks 
rohkem kui 5800 inimesele, st 
2004 a. taset. Ka siin on G4Si 
osakaal suur, kuna meie tööta-
jate arv ulatub üle 3000. 

Turvatöötaja tööülesandeid 
täitis 2009. aastal 4140 ini-
mest, töötajate arv on vähene-
nud 13 % eelneva aastaga võr-
reldes. Tehnikapaigaldusega 
on hõivatud 372 töötajat, mis 
tähendab töötajate arvu vähe-

eesnimi.perenimi
@net.g4s.ee

Turvaturg kukkus aastaga ligi viiendiku

Eesti turvaturu kogumaht 2009. aastal oli ligikaudu 1,86 
miljardit krooni, mida on 17,7% vähem kui aasta varem.

nemist 2008.a võrdluses 26 %
Eesti Turvaettevõtete Liit 

viis küsitluse eelmise aasta 
turvaturu näitajate kohta läbi 
juba 14. korda. Turu-uuringus 
osales 26 turvavaldkonnas 

teenuseid ja 
tooteid müüvat 
ettevõtet, kelle teenusemahud 
moodustasid hinnanguliselt 
87 protsenti turukäibest. 

Küsitluse peamine väärtus 
seisneb üldiste trendide väl-
jatoomises, mis võimaldab et-
tevõtetel hinnata oma posit-
siooni turul ja turu peamiseid 

arenguid. Andmete esitamine 
on alati olnud vabatahtlik ja 
kuigi küsitluse andmed kajas-
tavad suuremate turul osaleja-
te majandusandmeid, ei kata 
see siiski kõiki valdkonnas te-
gutsevaid ettevõtteid, mistõttu 

on kogu 

turu mahu ja mõnede teenuste 
lõikes turumahu hindamiseks 
pikaajalisel andmete analüüsi 
praktikal põhinev ligikaudne 
hindamismeetod, teatas Tur-
vaettevõtete Liit. 

Andres Lember

Vaatamata turvaturul toimunud 
muutustele, omab turvaturul endiselt 
liidripositsiooni AS G4S Eesti, kes võrrel-
des eelneva perioodiga on oma turuosa       
           kasvatanud. 

Muud 12,8%

G4S Eesti 50,6%

Pristis 11%

Securitas 7,8%

Hansab 4,3%

Alfastar 3,5%

K Grupp 2,8%

Valnes 1,9%

Eltron 1,6%
Optimus 1,5%

GSM Valve 1,1%
Dussmann 1,1%

Turvavaldkonna 
turuosad 

2009
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Gerly Tuisk
Värbamise ja mehitamise 
osakonna juhataja

Uue töötaja seisu-
kohalt on sisseelamis-
perioodi kvaliteet  

  kriitilise tähtsusega  
 ning mõjutab inimese
   motivatsiooni.

AUDIT

KARJÄÄR

K 

uu aega tagasi saatsime 
ühe otsingu raames laiali 
SMS tööpakkumise. See, 

mis pärast seda juhtus, ärgi-
tas mind kirjutama. Ausõna, 
ma ei toksinud 2000 sõnumit 
ükshaaval telefoni ja ei saat-
nud laiali. Mis toimus, toimus 
ettevõttesisese värbamise egii-
di all.

Usun sellesse, et oma tööta-
jatele karjäärivõimaluse pak-
kumine lööb silmad taas sä-
rama ja annab indu juurde. 
Ja miks ainult karjäärivõima-
luse? Ka uuele objektile või 
teise divisjoni liikumine mõ-
jub sama värskendavalt. Kui-

P 

eame ennast suurettevõtete hulgas maine-
kaks tööandjaks ja väidame uhkusega, et 
meil on parimad töötajad. Nii viimane töö-
tajate rahulolu-uuring kui ka 2010. aas-
tal läbiviidud kliendirahulolu-uuring  an-

navad tunnistust sellest, et meie töötajad on omal 
alal kompetentsed, ettevõttele lojaalsed ja klientide 
poolt hinnatud. 

Pikaajalise koostöö ja usaldusliku töösuhte alu-
seks on see, mis moodi me uusi inimesi oma ette-
võttes vastu võtame. Uue töötaja seisukohalt on sis-
seelamisperioodi kvaliteet kriitilise tähtsusega ning 
mõjutab inimese motivatsiooni. Uus kultuur ja kol-
leegid, suurettevõttele omaselt keeruline struktuur, 
traditsioonid ja ajalugu – see kõik tekitab ebakind-
lust ja võib kujuneda ootustele mittevastavaks. Uus 
olukord sunnib küsima: kas ma ikka sobin siia? 

Et uustulnuk saaks sellele küsimusele jaatavalt 
vastata, oleme viimase aasta jooksul senisest aktiiv-
semalt hakanud tegelema ettevõtte, töökoha ja ini-
meste omavahelise kokkusobitamisega. Kui turva-
töötajate sisseelamisperioodi toetab esmakoolitus, 
juhendamine objektil ja põhiõppe läbimine katseaja 
jooksul, siis keerulisemas olukorras on senini olnud 
kontoritöötajad. 

Tänaseks võime öelda, et pikalt juurutatu on juu-
red alla võtnud ja igale uuele töötajale koostatakse 
spetsiaalselt talle mõeldud sisseelamisprogramm. 
Programm toetab tööleasuja kohanemist uues ame-
tis ning loob võimalused koostööks. Eesmärgiks on 
pühendumuse ja lojaalsuse kujundamine ning töö-
oskuste kiire omandamine. Juba värbamise etapis 
pöörame senisest suuremat tähelepanu vastastikuste 
ootuste kujundamisele ja ettevõtte eesmärkide tut-
vustamisele. 

Programmi kestvus, sisu ja programmis osalejad 
on iga tööleasuja puhul erinevad ning lähtuvad töö-
leasuja ametikohtast. Kohtumised kolleegidega eri-
nevatest divisjonidest, koosolekud või infopäevade 
külastused, lõunad juhi ja kaastöötajatega. Esimestel 
nädalatel sisustavad uue töötaja aega mitmed inime-
sed, kelle panusele on kõrged ootused. Oluline on, 
et otsene juht programmi väärtustab ja uue inimese 
kohanemist seeläbi toetab. Juhi kohus on täpsusta-
da tööülesandeid ja ootusi tulemuste osas, tunnus-
tada, anda tagasisidet ning pakkuda emotsionaalset 
toetust. Juhendaja (kelleks tavapäraselt on vahe-
tu kolleeg) eesmärgiks on tööoskuste omandami-
se toetamine, “kirjutamata reeglite” tutvustamine ja 
suhtevõrgustiku loomisele kaasaaitamine. Kui Sa ei 
ole ei juht ega juhendaja, on Sinu ülesandeks mär-
gata, julgustada ja meeles pidada – me kõik oleme 
kord mõelnud: kas ma ikka sobin siia? 

21. ja 24. mai olid har-
jumuspärasest teist-
moodi pingelised ja 

Lõuna, Lääne ning Ida piir-
konna jaoks oli neil päevil ko-
getu sootuks uus – seal toimus 
välisaudit esimest korda. Vä-
lisauditi eesmärk on selgitada 
välja, kas ettevõtte kvaliteedi-

KAS MA IKKA 
sobin siia?

VÄLISAUDIT esimese korraga
juhtimine on vastavuses ISO-
standardiga. Milles seisneb 
sertifikaadist kui standardist 
saadav kasu ja miks auditeid 
üldse vaja on? Riigihangete ja 
teistegi hangete korral on ser-
tifikaadi olemasolu kindel ja 
aktsepteeritud tagatis äripart-
neritele, nagu ka teemaga tut-
tavatele klientidele. Sertifikaat 
tõendab, et ettevõttes on oluli-
sed kvaliteeti mõjutavad prot-
sessid läbi mõeldud, need ja 
töötajate tegevus on korrapä-
rase vaatluse all, seda, et prot-
sesside parendamisega tegele-
takse ennetavalt, kindlasti ka 
jooksvalt, ning et juhtkond 
mõõdab ja hindab töötajate 
individuaalset ja kollektiivset 
toimivust ning panust tule-
mustesse. Olgu öeldud, et väl-

ja toodud printsiipide loetelu 
ei ole täielik. Sertifikaadi pi-
kendab või väljastab aga välis-
audiitor pärast auditit. 

Välisaudiitor näeb auditee-
ritavat ettevõtet värske pilgu-
ga tööd peensuseni tundmata, 
kuid seda selgemalt eristuvad 
tegemised ja tegemata jätmi-
sed, see kui dokumendid on 
vananenud, halvasti täidetud 
või keegi teeb asju teisiti kui 
protseduur ette näeb. 

Mais toimunud välisaudit 
õnnestus seetõttu, et mittevas-
tavusi, mida antakse kvalitee-
ti mõjutavate oluliste tegemata 
jätmiste või puuduste eest, ei 
tehtud. Eksimuste likvideeri-
misega on aega tegeleda kuni 
uue auditini, need on rapor-
tis kirjas. Tähtis on olla rahul 

ja märgata, et Lõuna, Lääne 
ja Ida piirkond on teinud ära 
suure töö, läbides välisauditi 
esimese korraga ja ilma mitte-
vastavusteta. Väga tublid!

Välisaudiitorite eest ütlen 
edasi kiidusõnad kõigile, kelle 
juhtimisel tehtud tööde hulk 
ja tase Viru Keemia tehases 
jätsid kindlustunde, et G4S 
on tegelikult ka parim. Esile 
tõsteti sealseid väga pädevaid 
turvatöötajaid. Tänage neid, 
juhid!

Soovin meile kõigile jõudu 
puuduste likvideerimisel, pa-
rendusetegevuste elluviimisel, 
protseduuride täitmisel ja pa-
rema ettevõtte väljamõtlemi-
se teel.

Tänan kõiki auditil osalejaid. 
                    

das aga peaksime me sobivad 
inimesed 3000 töötaja hulgast 
üles leidma? Üheks võimalu-
seks on muidugi juhtide hul-
gas küsitlus läbi viia ja paluda 
neil tublisid inimesi soovita-
da. Aga võrdsed võimalused, 
võrdne kohtlemine? Usun, et 
igal inimesel on õigus vaba-
nevale ametikohale kandidee-
rida. Seda juhul, kui ta sellest 
kohast teab. Ja selleks, et te 
teaksite, oleme välja mõelnud 
mitmeid võimalusi:  

tööpakkumise avaldamine 
siseveebis aadressil net.g4s.ee;

info edastamine iganädala-
ses uudiskirjas;

SMS-teavitus (numbrilt 
13322);

personaalne pakkumine;
tööpakkumise edastamine 

teie e-posti aadressile eesni-
mi.perekonnanimi@net.g4s.ee 
(sellisel kujul e-posti aadressi 
saate kõik juba sügiseks).

Kui eelpoolnimetatud ka-
nalite kaudu vaba töökoha in-
fo saate, annab see teile huvi 
korral võimaluse kandideeri-
da. Informatsioon liigub läbi 
Karjäärikeskuse ja annab teile 
märku, et oma arenemissoo-
videst tuleb meile teada an-
da. 

Gerly Tuisk

Karjäär SMS`i teel

VD uudised

Valvedivisjoni parimad

II kvartali parimate turvatöö
tajate autasustamine leidis 
aset 9. juulil Põltsamaal. See
kordsest üritusest jääb meel
de jalutuskäik lossihoovis ja 
seal asuva muuseumi, käsi
töötoa ning veinikeldri kü
lastus.
Vastavalt kehtivale korrale 
avaldati kiitust ja tunnustust 
igast osakonnast/piirkonnast 
3 töötajale. Lisaks G4S pui
dust vapimärgile, millel on 
ettevõtte logo ja graveerin
guga nimesilt, käib tiitli juur
de ka rahaline preemia (2000 
krooni).
Valiku aluseks on turvatöö
taja eeskujulik töö, mis on 
pälvinud kliendi kiituse, mõ
ne erakorralise olukorra posi
tiivne lahendamine; kliendile 
kahju tekitamise ärahoidmi
ne või mõni muu sündmus, 
mis on oluliselt tõstnud ette
võtte mainet üldsuse silmis.

2010. a. II kv parimad 
turvatöötajad on:

Irina Virro, Ilja Voloshin, 
Maksim Ivantsov (Ida piir
kond);
Riina Albu, Andrei Žigulin, 
Marko Lepik (Lõuna piir
kond);
Helve Järve, Signe Eller-
Kohjus, Külli Kesküla (Lää
ne piirkond);
Ove Sesmin, Allan Kuremaa, 
Mari Kazakevitš (Juhtimis
keskus);
Jüri Tokman, Piret Putnik, 
Anastassia Ivlijeva (Esindus
objektide osakond);
Ringo Grenman, Sergey
Loginov, Aleksandr Stepanov 
(Kaubandusobjektide osa
kond);
Maris Madalik, Rein Viikloo, 
Jevgeni Golaljuk (Logistika
objektide osakond).
Aitäh teile!

Maarja Aas
Valvedivisjoni personalijuht

M 

aailmamajanduses aset 
leidvad muutused on 
tugevalt mõjutanud ka 

G4Si globaalses kontsernis toi-
muvaid arenguid, tõdeti mai lõ-
pus Maltal toimunud G4Si Eu-
roopa Töönõukogu istungil. 

Mitmetes riikides on klien-
tide poolt makstava tunnihin-

Karmen Lääne
Kvaliteedijuht

USALDUSisikud

G4S Euroopa Töönõukogul 
arutati ühiseid probleeme

Marvin Torga
Töötajate usaldusisik, mehitamise spetsialist

de vähenemine kaasa toonud 
palgakärped ja suurenenud on 
osalise tööajaga töötajate hulk. 
On riike, kus suur osa meie 
töötajaskonnast peab leppima 
miinimumpalgaga. Mitmeid 
suuri kliente oleme kaotanud 
seetõttu, et pole olnud nõus 
teenuse liiga madalate hinda-
dega. Töötajate hulk ettevõtetes 
väheneb. Samas ei lähe ka meie 
konkurentidel hästi ja nemadki 
peavad palju pingutama, et et-
tevõtted säiliks. Need on prob-
leemid, mis on tuttavad Eestis, 
aga vaevavad ka rikkaid Lääne-
Euroopa riike.

Palkade ühtlustamise tee-
ma on olnud samuti jutuks 
paljudel töötajate esindajate 
kohtumistel. Kahjuks on eri-
nevate riikide seadusandlus 
ja klientide poolt makstavad 
tunnihinded nii erinevad, et 
see pole võimalik. Staažikad 

töötajad tunnevad, et on pal-
galanguste tingimustes kõi-
ge rohkem kaotanud. Langeb 
töökvaliteet ja töötajate moti-
vatsioon. 

Mitmed küsimused on olnud 
Euroopa Töönõukogus arutlusel 
aastaid. Näiteks on vormiriietu-
sega seotud probleemid olnud 
mureks mitmetes erinevates rii-
kides. Ettevõtte tippjuhtkond 
on andnud nende küsimuste 
lahendamise õiguse kohalikele 
juhtkondadele. 

Euroopa riikide G4S`i tööta-
jate esindajad ja tippjuhtkond 
kogunevad kord aastas, et ja-
gada vastastikku informatsioo-
ni ning arutleda probleemide 
üle tööelus. Selleaastane koos-
viibimine toimus Maltal, 24.-
26. maini. Kohal olid  töötajate 
esindajad 21 riigist ja 9 tööand-
ja esindajat, eesotsas G4S tegev-
juhi Nick Buckles´iga. 
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Mida teada eurovahetusest?
uudised

Uued tulijad
Ida piirkonna kullerteenu-

se juht on alates juuni algu-
sest Lea Georgitsa. Lea töötas 
enne meile tööleasumist OÜ 
Ida-Viru Kuller juhatuse liik-
mena ning on eelnevalt pikki 
aastaid töötanud Eesti Postis 
asejuhatajana ja personaliosa-
konna juhatajana Iseloomult 
on Lea positiivse ellusuhtumi-
sega, avatud uutele väljakutse-
tele, hinnates ja väärtustades 
väga meeskonnatööd.

MKD-s asus juuni lõpus 
suurkliendihaldurina tööle 

01.01.2011 vahetab maa-
ilmavaluuta euro välja kõigest 
18 aastat Eestis käibinud rah-
vusvaluuta krooni. Üleminek 
kroonilt eurole toimub praegu 
kehtiva vahetuskursiga 1 EUR 
= 15,6466 EEK. Euro sularaha 
läheb ringlusesse kolme põhi-
lise kanali kaudu: pangakonto-
rid, sularahaautomaadid ja jae-
kaubandus. Eesti kroon kaob 
sularahana käibelt pangakonto-
rite ja jaekaubanduse kaudu. 

AS G4S Eesti on neis toimin-
gutes pankade ja Eesti riigi suu-
rim partner. Septembrist alus-
tatakse 800 tonni euromüntide 
turvalist laialivedu pankadesse 
ja mõned kuud hiljem ka suu-
rematele AS G4S Eesti sulara-

hadivisjoni äriklientidele. AS 
G4S Eesti su-
larahadivis-
jon valmistab 
kaaseeljaotu-
se ehk suur-
te äriklienti-
de tarvis ette 
umbes 50000 
n õ n d a n i -
metatud eu-
romünt ide 
standard-
paketti (111€  
kaaluga 1,57 kg 
ja 198€ kaaluga 2,76 
kg) kogukaaluga umbes 
140 tonni. Neid jaotatakse üli-
kiirel kaaseeljaotuse ajal alates 
detsembrist pakettide kaupa 

oma inkassatsiooniklientidele 
vastavalt tellimustele. Ülejää-
nud kommertspankade klien-
did saavad detsembri viimasel 
viiel päeval pankadest teatud 
koguse eurot konto broneerin-
guga või kohe välja ostes.

Alates 01.01.2011 ei kao Ees-
ti kroon kohe, vaid käibib pa-
ralleelselt euroga veel kaks nä-

uudised

Andreas Nõu. Andrease üles-
andeks on luua ja arendada 
kliendisuhteid, nõustada turva-
lahenduste väljatöötamisel ning 
osaleda ettevõtte müügistratee-
giate väljatöötamises ja elluvii-
mises. Andreas on 28-aastane 
tallinlane, kel on turvavaldkon-
na kogemusi aastast 2000. Töö 
kõrvalt õpib Andreas Tartu Üli-
kooli Õigusinstituudis juurat.

TTD ida piirkonna osakon-
na juhi kohale asus juuni kes-
kel Tarmo Sinimäe. Tarmo põ-
hilisteks tööülesanneteks on ida 
piirkonna töö korraldamine: 

nõrkvooluseadmete paigaldus- 
ja hooldustööde korraldami-
ne, paigaldusmeeskonna juh-
timine, suhtlemine klientidega 
ja koostööpartneritega. Tarmo 
töötas seni EE Võrguehitus AS-
s töörühma juhina. Tarmo on 
pärit Ida-Virumaalt Moldova 
külas ja on ühtlasi selle küla va-
nem. 

VD ida piirkonna teenistus-
juhina asus juuni alguses töö-
le Rannel Silov. Ranneli pea-
misteks tööülesanneteks on 
koordineerida selle piirkonna 
ligi 400 turvatöötaja haldus-, 

personali- ja töökeskkonna-
alaste küsimuste lahendamist. 
Rannel on lõpetanud Sisekait-
seakadeemia ja läbinud erine-
vaid keskastme juhi koolitusi. 
Viimased kaheksa aastat on 
Rannel töötanud vanglas spet-
sialisti ja osakonnajuhataja 
ametikohtadel. Viru Vanglas 
oli tema alluvuses osakond 59 
töötajaga. Rannel on 27 aasta-
ne, elab Jõhvis.

Juuni alguses vahetas Mihkel 
Udusaar valvedivisjoni süstee-
miadministraatori kohal välja 
Neeme Abneri. Mihkel Udusaar 

töötab G4S-is 1994. aastast. Sel-
le aja jooksul on Mihkel ametis 
olnud turvatöötajana, turvaju-
hina, operaatorina, paigaldus- 
ja hooldusjuhina.

Lahkujad
ASi G4S Eesti müügi- ja tu-

rundusdirektori ametikohalt 
lahkus pärast jaanipäeva Teet 
Anier. Uue turundusdirekto-
ri ametissemääramiseni juhib 
müügi- ja turundustegevust 
ettevõtte juhatuse esimees.

13. juunist lahkus ametist 
MKD Haapsalu kontori juht 
Urmas Jõõts. 

17.06.2010 andis Euroopa Ülemkogu oma lõpli-
ku nõusoleku Eesti ühinemisele euroalaga alates 
01.01.2011.

Igale töötajale G4Si 
e-posti aadress

Pikemat aega ettevõtte 
sees idanenud idee, et kõi
kidel G4Si töötajatel võiks 
olla ettevõtte meiliaadress, 
saab teoks sellel sügisel. 

Praegu on ettevõtte 
eposti aadress vaid mei
liprogrammi Lotus Notes 
kasutajatel ehk kontoritöö
tajatel. 

Milleks luua aga ettevõtte 
meiliaadress kõikidele tööta
jatele? Otse loomulikult sel
leks, et sellel teel on väga hea 
ja lihtne infot edastada, ning 
eks saab selle kaudu tööta
ja end ka paremini suure fir
ma osana tunda. Turvajuhid 
ei pea nuputama, kes pei
tub vormiriietuse üksikasju 
päriva meili muska@hot ta
ga ja turvatöötaja teab täp
selt, millisele meiliaadressile 
laekub tema palgateatis ja 
nädala uudiskiri. Lihtne süs
teem lihtsustab turvatööta
jate omavahelist suhtlemist. 

Uued eposti aadressid 
tulevad kujul eesnimi.pere
nimi@net.g4s.ee. G4Si mei
liaadressi saab uus töötaja 
edaspidi töölepingu sõlmi
des, ning töölt lahkudes 
see aadress enam ei funkt
sioneeri. 

Praegu on projekt testi
mise etapis. Hetkel on loo
dud kasutajakontod kõikide
le juhtimiskeskuse valve ja 
turvatöötajatele ning teh
nikutele, eesmärgiga katse
tada, kuidas ja kas süsteem 
toimib. 

Siit sõnum G4S mei
liaadressi saanud töötaja
tele – katsetage ja testige 
ning palun andke tagasisi
det Aune Martmaale (aune.
martmaa@ee.g4s.com), kas 
meilid tulevad ilusti sisse ja 
lähevad välja. Kui hästi lä
heb, ja miks ei peakski mi
nema, siis sügisest süsteem 
toimib kõikidele töötajate
le, kelle päevad ei möödu 
kontorilaua taga Lotus No
tesi abiga.

Katrin Paas

Personaliarvestusel 
uus aadress

Suve algusest töötab e
posti aadress personaliar
vestus@ee.g4s.com. Sellele 
aadressile on oodatud näi
teks töötajate kontaktand
mete muudatused, küsi
mused puhkusejäägi kohta, 
sooviavaldused (avaldus tu
leb saata seni, kuni puudub 
omanimeline meiliaadress) 
puhkuseraha koos palgaga 
saamise kohta jms. Samu
ti saab saata skanneeritud 
dokumente – näiteks, kui 
keegi täiendas haridust või 
keeleoskust. 

Puhkuste aeg on käes, ka 
personalitöötajatel  hea, 
kui töötajatelt saadetud in
fo/küsimus personalispet
sialisti puhkusel viibimise 
tõttu mitmeks nädalaks tä
helepanuta ei jää. 

Aune Martmaa

Kahele enimküsitud küsimusele: 
kas euro tulekuga muutub 
midagi põhimõtteliselt ning kas 
sularaha käitlemise kulud suure-
nevad, on vastus lihtne. “Ei.”  

dalat. Sel ajal saab maksta nii 
euroga kui ka krooniga, vahe-
tusraha antakse üldjuhul tagasi 
aga juba eurodes. Pärast paral-
leelkäibe perioodi lõppu jääb 
Eestis ainsaks seaduslikuks 
maksevahendiks euro.

Kuni 30. juunini 2011 vahe-
tavad kõik sularahaga tegele-
vad krediidiasutused kroone 
keskkursiga ja ilma teenustasu-
ta. Eesti Pank vahetab kroo-
ne eurodeks keskkursiga ja tee-
nustasuta tähtajatult. 

Kõikide pankade sularaha-
automaadid laetakse AS G4S 
Eesti poolt 2010. aasta lõpul 
loetud tundidega üle kogu Ees-
ti ning need annavad uue aasta 
esimesest minutist välja ainult 
eurokupüüre. Sularaha sisse-
makseautomaadid võtavad 
samuti alates €-päevast vas-
tu ainult eurokupüüre. Het-
kel on ringluses 160 miljoni 
krooni väärtuses münte, mil-

lest hinnanguliselt pool on hä-
vinenud ja kadunud. Seega um-
bes 80 miljoni krooni väärtuses 
ehk umbes 523 tonni münte on 
veel käibel. Alates oktoobrist 
käivitavad pangad nn “mündi-
kampaania”, mille eesmärgiks 
on koguda elanikkonnalt kok-
ku hoiupõrsastesse ja taskupõh-
jadesse seisma jäänud metall-
raha. Müntide vastuvõtmine ja 
arvele kandmine on pangakon-
torites sel perioodil tasuta. 

Euro kasutusele võtmine ise-
enesest ei põhjusta inflatsiooni 
kiirenemist. Teiste riikide koge-
mus näitab, et eurole ülemine-
ku mõjud on lühiajalised ning 
põhjustanud ühekordse hinna-
tõusu kuni 0,3%. 

Kahele enimküsitud kü-
simusele: kas euro tulekuga 
muutub midagi põhimõtte-
liselt ning kas sularaha käit-
lemise kulud suurenevad, on 
vastus lihtne. “Ei.”  

Janno Juhkov

J  

ärvamaa turvajuhi kt 
Genee Kübarsepp (va-
sakul) ja turvatööta-

ja Margus Tepner (paremal) 
võtsid 10. juunil  Järvamaa 
turvatöötajate suvepäevadel 
Samliku Matkamajas võrdse-
tena üksteisest mõõtu käesu-
rumislaua taga 

G4Si poolt Turvaettevõte-
te Liidule Aasta turvatöötaja 
tiitli nominendiks esitatud Te-
pner oli ühtlasi suvepäevade 
initsiaatoriks ja korraldajaks. 
Suvepäevadele oli end regist-
reerinud või tulekust teatanud 
kokku umbes 30 inimest, kel-
le seas turvatöötajaid (ja nen-
de lapsi) ka kaugemalt kui Jär-
vamaalt. Suurte suvepäevade 
traditsiooni jätkuna olid kavas 
mõõduvõtmine sportlikumatel 
aladel: kotijooks, naisekand-
mine, kanuuralli, odavise, käe-
surumine, köievedu ja korv-
pall individuaalalana. 

Katrin Paas

muudatused PERSONALIS

JÄRVAMAA TURVATÖÖTAJAD 
korraldasid ise suvepäevad



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht juuli / august 2010 | Nr 4 (94)fookuses

Valik G4Si valve all olevaid randu

Haapsalu rand
Haapsalu rannal hoiavad silma peal kaks rannavalvurit: Juhani Konks ja 
Rauno Suurkivi, öösel sõidab patrull iga natukese aja tagant vaatama, 
kas kõik on rahulik. Rand on kahel pool rannavalve torni. Tavaliselt ma
huvad puhkajad liiva peale ära, aga soojemate ilmadega on rätikud ka 
hoolega pöetud murule laotatud. 

Emajõe linnaujula
Siin on põhiliseks töövahendiks paat. Paadis istuvad Veiko Randaru ja Veljo 
Vares (viiekordne Eesti meistel korvpallis). kaldal kaadri taga on Leila Luika ja 
Verner Elp. Anne kanali põhimure nn grüünejoodikud, Emajõe kanali ranna
valvuritele muret ei tee, siin tuntakse rohkem muret järsult sügavamaks mi
neva supluskoha pärast. 

Henry Seemel, rannavalve 
projektijuht, millal ja kuidas 
meie ranna valve alguse sai?

1997. aastal Pirital. Paberi-
tööga alustasid Pirita linnaosa 
vanem Monika Salu ja meie 
müügidirektor Toomas Tõnis-
son, nemad kaasasid ka Mati 
Riipulga Tallinna tuletõrje ja 
Päästeametist. Sündis kolme-
poolne leping ja rannavalve 
alustas tööd kuue inimesega. 
Praegu on Tallinnas G4Si pal-
gal 42 rannavalvurit, teist sa-
ma palju mujal Eestis. 

Kuidas rannavalvuriks 
saadakse?

Kui hakkab lähenema hoo-
aeg, kuskil märtsis, ja meil on 
uusi rannavalvureid juurde vaja, 
siis kuulutame meedias. Eelmi-
sel aastal oli kuulutus kuu aega 
üleval, sel aastal kõigest nädal ja 
soovi avaldas 120 inimest, kel-
lest valisime välja 24. 

Kuidas valik toimub?
Vaatan CVd, et oleks sport-

lik, ujuda peab oskama. Ei os-
ka öelda, millega see sobivus 
tõestatakse, mingi minu kõ-
hutunne. Esimesel infopäeval, 
kuhu ma väljavalitud kutsun, 
räägin sellest, mida rannaval-
ve töö tegelikult tähendab. Et 
rannas on meie põhimure joo-
dikud ja roppsuud, mitte hele-
da häälega appi karjuva väga 
ilusad blondiinid. Infopäeva 
keskel on paus, mille ajal saab 
diskreetselt lahkuda, keegi ke-
dagi kinni ei hoia.

Milline on edasine sõel?
Järgneb nädalane kooli-

tus, kus õpetatakse esmaabi, 
päästmist teoorias ja prakti-
kas, antakse psühholoogili-
ne ettevalmistus, üldfüüsili-
ne ettevalmistus päästmiseks 
ja transpordivõtete kasutami-

14aastane rannavalve
seks. Sel aastal oli ka neli tundi 
jutti võimlemist ja tantsu, mis 
pani füüsilise vastupidavuse 
proovile. Tugevamad jäid.

Mida tähendab rannaval-
vuri jaoks psühholoogiline 
ettevalmistus?

Seni õppinud või mingit 
muud tööd teinud inimene 
peab suve läbi hakkama saa-
ma inimestega, keda ta ilmselt 
muul ajal isegi väldib – joodi-
kud ja pahatahtlikud inimesed 
tuleb panna ennast kuulama, 
tuleb olla olukorra juht igas 
konflikti lahendamise etapis. 
Seal juures peab jääma ka vä-
ga heaks teenindajaks.

Kas ja kus Eestis ranna valve 
teenust osutama õpetatakse?

G4Sis. Riigi poolt õpetatak-
se pinnaltpäästmist (st vahen-
ditega mitte sügavamalt kui 4 
m) Väike-Maarja päästekoolis 
tuletõrjujatele.

Kes on meie rannavalvuri-
te õpetajad?

G4S, kaasates parimaid 
spetsialiste väljastpoolt. Pääs-
teametnik Eimar Täht õpetab 
kõiki võtteid ja jagab lahkes-
ti oma pikaaegseid kogemusi. 
Psühholoogiat õpetab Lem-
bit Rosina, kes meie tööta-
jatele tutvustamist ei vaja. 
Esmaabi juhatab sisse Kaitse-
jõudude parameedik Aleksan-

der Suits, erioperatsioonidel 
käinud mees, kel on oma töös 
väga suured kogemused. Kui 
klassiruumist välja saame, siis 
õpetame mina, Eimar ja Alek-
sander rannavalvureid rannas, 
oma töö päris keskkonnas.

Kas riik sekkub õpetamise 
protsessi?

Ei. Riik usaldab meie õppe-
kava ja metoodikat. Seni pole 
olnud põhjust oma usaldust 
kahetseda. Kuid vaadates tee-
nuse valdkonda laiemalt, on 
väga vajalik, et riik kehtestaks 
rannavalvuri kutsestandardi. 
G4S on sellele vajadusele ka 
riigi tähelepanu juhtinud ja 
oleme nõus riiki abistama sel-
le standardi väljatöötamises. 

Millised peavad olema 
ranna valvuri isikuomadused?

Stressitaluvus ja loogilise 
mõtlemise võime. Ja mis põ-
hiline, ta peab oskama vaada-

ta õiges suunas. Mi-
na tean, mida see 

tähendab, see 
on kõige täht-
sam, aga sele-
tada ma seda 
ei oska. Min-
gi kuues meel 
ehk.

Millised on 
rannavalvuri
põhilised 

mured?
Nagu kõigil – väike palk 

(Naerab – Toim). Aga päriselt 
on rannavalvur murelik siis, 
kui päike paistab ja vesi on 
soe. Siis peab kogu aeg olema 
mures või valves või kuidas se-
da nimetadagi.

Aga rõõmud?
Kõige suurem rõõm on hoo-

aja lõpp. Minu jaoks vähemasti.

Kuidas erinevad üksteisest 
rannalised randade lõikes?

Kusjuures erinevad tõesti. 
Pirital näiteks on väga nõud-
likud eestikeelsed inimesed, 
rannavalvurid on neile tihti-
peale nagu teenrid, vähemas-
ti nad ise arvavad nii. Stroomi 
rannas on enamus vene keelt 
kõnelevad puhkajad ja nende-
ga on põhiprobleem selles, et 
nad lahendavad oma erimeel-
susi suure kisaga. Kakumäel 
on rahulik seltskond, kes suu-
remalt jaolt pärineb sealt sa-
mast eramajadest, naabrite ees 
oma marki täis teha ei taheta. 
Harku järve ümber koguneb 
Õismäe seltskond, kes, nagu 
elavad, nii ka puhkavad: kor-
raga mitmekesi väga väikese 
platsi peal ja kuidagi mahuvad 
ära ka sealjuures, kuid plaast-
rite puudumine on Harkus pi-
dev ja totaalne. Miskipärast 
on seal ka laste silmist kao-
tamine väga sagedane prob-
leem. Pikakari kohta ei oska 
praegu midagi öelda, rand ise 
on teinud läbi suure muutu-
se – räämas platsist on saanud 
väga kena rand, sinna on too-
dud liiva ja paika pandud laste 
mänguplatsid, müüakse jäätist 
ja limonaadi.

Mida teeb rannavalvur siis, 
kui aina sajab ja plusskraade 
on 13 kandis?

Ütleme nii, et rannavalvu-
ri nägu ehib malbe naeratus, 
rannavalvur on õnnelik. Pä-
ris tühjaks rand ei jää, vähen-
datud koosseis hoiab silma 
peal neil, kes käivad iga ilma-
ga vees. Samuti on kõik ran-
navalvurid, telefon käepärast, 
väljakutse ootel. Päike kord 
tuleb ja siis kaob, see on Eestis 
väga tavaline. 

Katrin Paas

Päriselt on rannavalvur 
murelik siis, kui päike paistab ja 
vesi on soe. Siis peab kogu aeg 
olema mures või valves või  
            kuidas seda nimetadagi.

Kakumäe rand.
Nagu ikka hõikab keegi fotoaparaati nähes, et „ma pole fotogee
niline”. Paraku unustan ma üsna ruttu ära, kumb see oli Madis Ves
tel või Rene Jürnaste. Täpselt sellised nagu nad pildil on, on nad ka 
„päris„ elus.

Harku rand
Tööpäeval ja nädalavahetustel on rahvast muidugi rohkem kui töö
päeva pealelõunal ja rannavalvurid saavad ka mujale kui vee poole 
vaadata. Pealegi on täna siin mingi salapärane naksaja vees, süga
vamal vees pidi olema keegi, kes naksab ja kaob. Keegi pole näinud, 
aga nii mõnigi on ehmatanud. Henry tellis naksajate uurija kohale. 
Mõne päeva pärast tellis Henry ka usside uurija kohale, sest juuli tei
ne nädalavahetus andis meediale kõneainet Harku järve rannas vet
te ihkavate ussidega, kellest ühele jäi väike poiss õnnetuseks ette. 
Sumeda suvepäeva rahu valvavad rannas Sofja Semelit ja Oksana 
Bogoiko. 

Pikakari rand.
Pikakari on juulikuu uudistes silma paistnud mitte rannakülastajate 
arvu rekordiga ega kuumakraadide rekordiga vaid õlireostusega, mis 
on küll rannakülastajatest kiviviskekaugusel, kuid mille ohjas hoid
misega on seni kenasti toime tuldud. Rannavalve osaks on jäänud 
teavitamine. 

Paide tehisjärv
Paide järve juures on kaks randa  palli ja möllurand vasakul ning rahu
likult olesklemise rand paremal. Täpselt rannavalvetorni ees on põhili
selt vesikupud, pardid ja hetkel ka kaks poissi, kes pole pole veel otsus
tanud, kas minna paremal lebotama või vasakule mürgeldama. 
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Türi tehisjärv
Türi järve valvuritel Tene Tropil ja Marju Pettail oma hoonet põhimõtteliselt ei olegi olnud. On ruum, kus hoitak
se varustust ja torn, millel seisab ka tööriistakast, mis nagu hiljem selgub on hoopiski esmaabikast. 
Vaade on väga hea nii vees toimuvale, kui ka rannas ja mänguplatsidel toimuvale. Tornis seistes on tunne, et 
oled kõige keskel. Tegelikult oledki.
Türil on miskipärast alati naisterahvad rannavalvuriteks olnud. Seeeest on neil palju abilisi paadi tassimisel.

Verevi järve rand Elvas
Siin on alati olnud palju külastajaid 
Moskvast. Muidugi koorekiht. Miks… 
mine võta kinni, kust nad seda infot 
saavad, mille peale nad siia heaks ar
vavad tulla, ju on mingid traditsioo
nid. Siin töötavad Priit Nurmoja ja Lii
na Luik.
Siin oli u 10 aastat tagasi eriti inten
siivne töö noortega ehk siis Noorte
klubiga. Lapsed töötasid, võistlesid 
ja panid teadmisi kõrva taha. Siit on 
läbi käinud mitu tänaseks päevaks 
tublide saavutustega sportlast: Er
ge Nugis, Eneli Paalberg, Kristel Viigi
puu, kolmikud Luiged. Ka paar aastat 
tagasi lapselupäästja medali saanud 
Timo Teder. Noortega mässas Teet 
Lill. Ah, et miks enam ei mässa. Sest 
Teedul on kodus noorteklubi, tal on 
lapsi kaks korda rohkem kui lapse
vanemaid. 

Lisaks maisele ilule on tal ne-
li hooaega kogemusi rannaval-
ves ja päästjapisik. Päästjapisik 
on lihtsalt diagnoositav - vastu-
pandamatu soov suvel jälle ran-
navalvesse tööle tulla. Muul ajal 
õpib Janus Tartus õigust, sel ke-
vadel sai esimene kursus edu-
kalt ühele poole. Ees on veel 
päris mitu kursust, kuid juba 
praegu on ta kindel, et temast 
saab kohtunik, ka maffiakohtu-
nik, kui vajadus peaks tekkima. 
Janus ei ole pirtsakas, võtab töö 

PIRITA RANNA STAAR – 
Janus Paurman

Janus on Pirita ranna rannavalve vahetuse vanem 
ja kahtlemata kõige ilusam mees, keda ma 
30. juunil rannas üldse näen, kirjutab Katrin Paas.

tänuga vastu, masuaeg on õpe-
tanud.

Relvaks hea sõna 
 „Juura, see on elu!” ütleb esi-

mese põlve juuraõpilane, kelle 
otsus just sellel alal silma paista 
on ammune ja kindel. 

Oma valikutes on Janus va-
ba. Rannavalvuriks hakates 
oli isa poolt saateks rohkem 
kui mõistmine, sest temagi on 
ujuja, ja ema poolt ainult mõni 
oih!, sest eks ole ju emade asi 

muretseda.
Otsus rannavalvega tegele-

da nii iseenesestmõistetavalt ei 
tekkinud, asjalood lihtsalt ku-
junesid omasoodu. Janus käis 
kunagi Nõmme ujulas trennis 
ja muu seas otsis suveks tööd. 
Nõmme ujula juhataja soovi-
tas head ujujat Henry Seemelile 
ja nii läkski, et Janus sai tööd ja 
Henry pole seda kahetsenud.

Janus alustas Kakumäel 
2006. aastal tavalise päästja-

na, kaks järgnevat aastat ran-
navanemana, eelmisest suvest 
asus ta Pirital vahetuse vane-
ma ametisse. 

„Tõus ametiredelil tähen-
dab suuremat vastutust, suu-
remat palka ja võimalust oma 
ebaõnnestumisi alluvate peal 
välja elada,” loetleb Janus aas-
tatega kogunenud plusspunk-
te. Vahetuse vanemal on suht-
lemist pigem alluvatega, mitte 
rannalistega. Rannalistega on 
tal vaja suhelda siis, kui küp-
semas on mingi konflikt. 

Janus arvab, et temas on 
see „naivism, mis annab usu, 
et kõik konfliktid lahenevad 
kõige paremini hea sõnaga”. 
Al Capone lisaks, et „relva ja 
hea sõnaga”, aga ta ei olnud ka 
rannavalvur, vähemasti mitte 
Pirital. Janusele on abiks ol-
nud Lembit Rosinalt ja Hen-
ry Seemelilt saadud näpunäi-
ted agressiivselt meelestatud 

Janus Paurman usub, et kõik konfliktid lahenevad kõige paremini hea sõnaga

Alluvatel ei käsi Janus kunagi 
teha seda, mille tegemisega ta        
      ise hakkama ei saaks.

73 rannavalvurit
28 naist
45 meest
keskmine vanus on 22,4
Kõige rohkem rannavalvureid on sündinud mais - 9 
ja kõige vähem novembris – 3

Haridus:
Kõrgharidus  5
Rakenduslik kõrgharidus  1
Keskeriharidus  2
Keskharidus  28
Kutsekeskharidus  5
Algharidus  3
Põhiharidus – 29

Rannavalve juunis Tallinna randades:
Lahendati 913 avaliku ja heakorra rikkumist. 
Üle poole korrarikkumistest – kokku 553 – registreeriti Tallinnas 
Stroomi rannas. Pirital 189, 
Harkus 99, Kakumäel 61 ja Pikakaris 11 korrarikkumist. 
Pea pooled korrarikkumistest on seotud klaastaara kaasavõtmisega, 
teine põhiprobleem on lemmikloomade avalikku randa toomine.
Esmaabi osutati 99 korral. Valdavalt tuli abi anda lõikehaavade 
ning marrastuste puhul, kaks korda oli tegu päikesepõletusega. 
Juunikuu suurim külastajate arv – 9100 inimest – loendati Pirita 
rannas juunikuu viimasel päeval. 
Stroomi rannas loendasid rannavalvurid samal ajal 2500, 
Kakumäel 1500, Harku järve ääres 1200 ja Pikakaris 280 inimest.

RANNAVALVE arvudesinimestega suhtlemiseks. Nä-
punäited, mainitud naivism ja 
rahulik meel on suuremad ja-
mad seni eemale hoidnud. 

Kui Kakumäel oldud aeg 
möödus tavaliselt rahulike, vai-
kuse ja privaatsuse suhtes nõud-
like suvitajate seltsis, siis Pirital 
on konfliktide lahendamise os-
kusest kordi rohkem kasu ol-
nud. Alluvatel ei käsi Janus ku-
nagi teha seda, mille tegemisega 
ta ise hakkama ei saaks.

Pigem ujulasse
Vabast ajast Janus rannas 

parema meelega ei käi. Kui, 
siis ainult võrkpalli mängimas. 
Ja kui nüüd saab läbi 15päeva-
ne vahetus, siis ei tule randa 
päris tükil ajal päris kindlas-
ti. Vähemasti on selline arva-
mus vahetuse 14. päeval. Va-
ba aega, mida üliõpilasel on 
laiemalt käes ainult kaks su-
vekuud, sisustab Janus trenni-
tegemise ja sõprade seltskon-
na nautimisega, ujumas käib 
basseinis, sest rannast on… 
ütleme nii, et saab töö ajal isu 
täis. 

Stroomi rand
Stroomi rannavanem Kristina Julm, meedik Lusine Sarkisjan, Aleksei Jakovlev ja Anton Klatškov on meeleldi 
nõus kaamerasse vaatama uue G4S plakati taustal, sest rannavalvur mere ja päevitajate taustal on pilt, mida 
nad ise on vaadanud ... ütleme üle paari korra. Plakati ümber aga kihab liiv inimestest, ja vees samuti. Parkla 
ja lähedal asuvate majade hoovid on autosid triiki täis. Rannavalvurid ja jäätisemüüjad on ühed vähesed, kes 
peavad päikeselõõsas tööd tegema ja minu lugupidamine, et nad ikka veel naeratada jaksavad. 
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uudised

persoon

Me oleme vaevalt veerand 
tundi ühes imeväikeses koos-
olekuboksis, Andrese toolilee-
nil allapoole rippuva Subaru 
tähtede ja kirjadega helesinise 
jope kõrval vestelnud, kui kee-
gi firmast lahkuja ringkäigule-
hele allkirja küsima tuleb. Noh, 
et kõik, mis tulles saadud ame-
tiauto kasutamisega kaasnes, on 
ka vigastusteta tagastatud. Ma 
ei teadnudki, et sellised ring-
käigulehed meil olemas on. No 
minu juurest pole keegi ära läi-
nud kah. Andres tõuseb, annab 
allkirja, viskab ühele allkirja-
andmise etiketile kohase viisaka 
nalja ning istub tagasi Subaru 
tähtedega jope kõrvale: “Kuhu 
me jäimegi?” Küünarnukid va-
juvad spoonitud lauaplaadile. 
”Tehnik. Läheb meilt ära,” lisab 
enne, kui ma vastuseks suu lahti 
jõuan teha. 

“Mul on Subaru talvemüts 
kodus. Vales mõõdus kaasa-
antud rehvide väljavahetami-
sel anti. Kompensatsiooniks 
või nii.”

Andres vastab midagi viisa-
kast klienditeenindusest. Ma 
noogutan.

Nüüd on minu kord küsida: 
“Kuhu me jäime?”

Millimeetrite mäng
Kui Andresega vabalt rääki-

da saab, siis ei saa mujale oma 
juttudega jäädagi, kui ainult 
jahilaskmise või jahimehejut-
tude juurde. 

Ta laseb juba ammu. Tulis-
tab. Mõne aasta pärast saab 30 
aastat täis (lastud ). Alus-
tuseks lasi ta ennast paari 
aastaga NSVLi koondisse ja 
noortemeistriks. “Kuidas su 
viimane võistlus läks?” Ta tu-
li äsja Maailma karikavõist-
lustelt. “Viletsalt. Olin umbes 
keskel.” Puurib korraks laua-
plaati, pühib käega nähtama-
tuid ebemeid ja jätkab: ”Üks 
lihtne viga tuli sisse, millest 
kohe ise aru ei saanud. Ah, pä-
rast tiirus näitan.” Tundub, et 
ta on selle asendi pärast juba 
oma põdemised ära põdenud. 

Andres ajab odavalt läbi - 
ta on iseenda treener ja peale-

Tartu vastutustundlikem 
ettevõte on G4S 

Tartu selgitas välja mullused 
paremad ettevõtjad, tunnus
tades vastutustundlikema et
tevõtja tiitliga G4Si.
Mida paremini läheb Tartu 
ettevõtjatel, seda paremini 
läheb tartlastel ja linnal tervi
kuna, ettevõtlus on nagu lin
na vereringlus, leidis abilin
napea Karin Jaanson.
Abilinnapea hinnangul oli 
2009. aasta ettevõtetele vii
mase kümnendi raskeim ja 
keerulisem ning kõik, kes 
suutsid kriisi seljatada, vääri
vad tunnustust ja tänu. Hea 
meel on selle üle, et selliseid 
ettevõtjaid on Tartus väga 
palju, rõõmustas Jaanson.
Parimad ning erinevates vald
kondades silmapaistvamaid 
ettevõtjaid hindab Tartu juba 
13. aastat. Tänavu osales kon
kursil „Parim ettevõtja 2009“ 
178 ettevõtet ning viis asu
tust ja organisatsiooni.

gi on laskesportlased sõbralik 
rahvas. On juhtunud, et ise-
gi konkurendi treener vihjab, 
et midagi võiks korrigeerida. 
“Kõrvaltvaataja näeb ju tehni-
kas puudusi, mida ise ei pruu-
gi tähele panna.” Andres põr-
gatab parema ja vasema käe 
sõrmeotsi üksteise vastu ja li-
sab: ”Millimeetrite küsimus. 

No ma pärast näitan.” 
Tippspordis ainult milli-

meetrid ongi, suuremad mõõ-
tühikud on rahvaspordis.

Ta räägib nagu Helgi Eri-
laid Vikerraadios, nii pagana-
ma rahulikult, et kõhe hakkab. 
Tavalises maailmas, Andre-
sest kaugemal, tähendab sel-
line rahulikkus harilikult vai-
kust enne tormi. Ta võiks oma 
sugestiivse häälega viharavi 
jaoks CD plaate välja andma. 
Mina täitsa ostaksin. 

Kallis ala
Küsin ja Andres räägib. 

Räägib kuulidest, millega ka-
rujahil käiakse ja haavlitest, 
millega on paras jänest lasta, 
siis veel neist haavlitest, mille-
ga oranže taldrikuid tiirus las-
takse. Räägib, et vahest har-
va võetakse võistlustel keegi 
oma padrunitega ka kontrolli, 
et neisse poleks rohkem haav-
leid laetud. Räägib relvast, mis 
maksab uuena 8000 eurot, eri-
tellimuste puhul veelgi enam 
ja taldrikutest, mille peab iga 
võistleja endale ise võistlustel 
ostma. 25 tükki ja 7 eurot. Sa-
ma padrunitega. Seega pauk 
vähemalt 8 krooni. Räägib, et 
Eestis on küll veidi odavam, 

aga kodus ju põhiline  treeni-
mine toimubki. Räägib oma 
kolmest lapsest ja sellest, et 
mujal on jahilaskmine vägagi 
populaarne. Et augustis läheb 
Maailmameistrivõistlustele ja 
laeb ennast rattasõiduga. Ja ta-
gatipuks sihib veel 2012. aasta 
olümpiamänge.

“Kallis spordiala. Mida su 
naine sellest arvab?”

Andresel on mõistlik naine. 
Pealegi G4S toetab kah.

Männiku lasketiirus jalu-
tab malamuudi kutsikas vas-
tu. Sõna otseses mõttes vastu, 
sest mööda saab ainult püks-
tesäärte hinnaga. “Võeti vist 
valvuriks,” heidab Andres üle 
õla ning hakkab relvakohvrist 
juppidest kahe toruga püssi 
kokku panema. “Näe, selle va-
rupäästikusüsteemi, selle ost-
sin Andrei Inešini käest, see 
on asi, mis varuks peab ole-
ma, sest kui see jupsima hak-
kab, siis enam lasta ei saa.” Ma 
ei mäleta mitusada eurot see 
peopessa mahtuv vedrusid 
täis metallitükk maksis. Peak-

Andres on iseenda treener 
ja pealegi on laskesportlased 
sõbralik rahvas. On juhtunud, 
et isegi konkurendi treener 
vihjab, et midagi võiks
          korrigeerida.
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mees
Värske Eesti meister, G4Si autohoolde spetsialist Andres 
Kull on aastakümneid tegelenud jahilaskmisega. Maail-
ma tipptasemel. Andrest portreteerib Janno Juhkov.

Sõber Harri Iisrael:
Andresel on lapsepõlvest saadud hea sportlik ettevalmistus.  Tema 

onud kuulusid Eesti tolleaegsesse suusaparemikku ning ka Andres on 
noorena kõvasti suusatanud, lausa maratone sõitnud. Vahepeal pi-
das suusatamisega pika pausi, nüüd hakkas jälle vaikselt pihta. Käime 
metsas koos sõitmas. Ratast sõidame ka koos üsna tihti, tema laia selja 
taga on  väga hea “tuules” st tuulevaikuses sõita. Talle on antud väga 
hea võime pingutusest tingitud valu kannatada. Ta võib ainult tahtejõu 
pealt pool maratoni ära sõita.  

Ah jaa, lähedalseisvatest allikatest olen kuulnud, et kunagi, kui nad 
vennaga koos jahil käisid, siis metssiga lastes oli padrunil tõrge ja siga 
ründas. Uuesti laadida ta enam ei jõudnud ja ta pääses ainult tänu oma 
vennale, kes mõni hetk enne oma relvaga jaole jõudis ja sea maha lasi. 
Jahil juhtub. Sellelt 200 kiloselt kuldilt pärit 12-13 sentimeetrised kih-
vad on tal senini kodus.

sin vist diktofoni hankima.
Andres laseb 24st märgist 24 

probleemideta maha, kutsub 
mu silmadega enda juurde tu-
lejoonele ja pistab kaheraudse 
pihku. Sätib mu tinasõduri-
laadse asendi enam-vähem õi-
geks ja käsib eesasuvasse mik-
rofoni “jah” öelda. See “jah” 
päästab taldriku lendu. Mul 
polnud lootustki. Algaja õnn, 
millele ma lootsin, sellel spor-
dialal ei loe. Andres loeb küm-
nekonna sekundiga ette port-
su vigu ja lepituseks lisab “et 
tegelikult oli ok, kui sa oleksid 
märgile püssiga kauem kaasa 
liikunud.” Mulle tundub, et ta 
ei oska valetada.

“Miks sa nii lased? Ülbem 
oleks ju puusalt lasta, na-
gu mõnes kolmanda järgu 
vesternis. Ee, kas sa puusalt 
üldse neile taldrikutele pihta 
saaksid? Ma ühte meest tean, 
kes puusalt paneb, aga mitte 

püssiga.”
“Saaksin ikka, aga asend on 

sellel spordialal üsna konk-
reetne, ette antud.”

Peabki vist olema, muidu 
mõni äkki tahab hoopis lama-
des lasta. Et mugavam või nii.

Asendamatu teip
“Näe, panin siia kabale tei-

bist kõrgenduse peale.”
“Kõrgenduse?”
“Nojah, see ongi see, mis 

võistlustel mu tulemust mõ-
jutas.”

“Kõrgenduse?”
“Jah.”
“See pool millimeetrit on 

kõrgendus?”
“Just.”
See on koht kuhu põsesarn 

sihtimisel toetub. Ja ma ei 
mõelnud enne millimeetritest 
ja tippspordist targutades nii 
väikest millimeetrit. 

ValveDivisjon

Täiendusõpe piirkondades

7. juunil toimus Ida piirkon
nas turvatöötajate täiendus
õppe päev. Koolitus toimus 
KohtlaJärvel ning teadmisi 
oli omandamas 61 Ida piir
konna turvatöötajat.
 Täiendusõppe eesmärk on 
kajastada turvatöö hetkesei
su nii ettevõttes kui ka laie
malt kogu turvavaldkonnas 
ning analüüsida turvatööga 
seonduvat problemaatikat. 
Esmakordselt astus Ida piir
konnas turvatöötajate et
te G4S Eesti juhatuse liige, 
valvedivisjoni direktor Mar
gus Kolumbus. Kolumbus 
rääkis organisatsiooni aren
gusuundadest aastal 2010 
ning andis ülevaate turva
turul toimuvast. Personalidi
visjoni arenduse ja koolituse 
osakonna õppejõud Helges 
Mändmets rääkis muudatus
test Turvaseaduses, turvaalas
te kaasuste lahendamisest ja 
turvatöötajatele materiaalse 
vastutuse kohaldamise alus
test. Töötajad said ülevaate 
ka uuenenud töökorralduse 
reeglitest. 
Sügisel toimuvad samas for
maadis täiendusõppepäevad 
ka teistes piirkondades. Ees
märk on, et aasta lõpuks on 
koolituse läbinud kõik G4S 
turvatöötajad.

Maarja Aas
Valvedivisjoni personalijuht

Eesti meister 

G4S Eesti autohoolde spetsialist Andres Kull võitis 11. juulil Männiku lasketiirus lõppenud Eesti Meistrivõist
lustel jahilaskmises esikoha.

Andres tabas 136 märki 150st. Teise koha saanud Heikki Jaansalu jäi maha kolme silmaga ning kolmandaks 
jäänud Urmas Saaliste (eelmise aasta meister) kaotas Andresele juba seitse märki. 
„Vahed olid ebaharilikult suured, üks punkt on jahilaskmises tavaline vahe, kahtekolme punkti loetakse juba suu
reks,“ kommenteeris Andres. „Suurvõistlustel näiteks lasevad kuni paarkümmend meest ühe punkti sisse.“ 
Andrese sõnul olid võistlustingimused rasked. „Palavus häiris kindlasti ühtviisi kõiki võistlejaid,“ ütles Andres. 
„Mul on hea meel, et sain Eesti tähtsaimal võistlusel kõik klappima.“
Augusti alguses on Andresel ees maailmameistrivõistlused Saksamaal Münchenis. 
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Ameerika jalgpall koos 
Margus Hundiga

19. juulil, algusega kell 18.00 
toimus Tallinna Hipodroomil 
Ameerika jalgpalli tutvus
tav üritus. Ürituse korraldas 
Spordiklubi G4S koos Mar
gus Hundi ja Ameerika jalg
palliklubiga Tallinna Torm. 
Üritus oli mõeldud kõikide
le G4S Eesti töötajatele ja 
spordiklubi G4S liikmetele. 
Tutvustati selle mängu reeg
leid ja põhimõtteid ning 
peeti maha ka väike näidis
matš kõikide osalejate vahel. 
Ameerika jalgpall erineb nö 
meie jalgpallist peamiselt 
sellega, et pall on ovaalne ja 
mängijad toimetavad palli 
edasi joostes ja visates.
G4Si rahvusvahelisse spon
sortiimi G4S 4teen kuuluv 
kettaheitja Margus Hunt 
õpib ja teenib USAs Dalla
ses maailmakuulsa treeneri 
Dave Wollmanni käe all, kes 
on olümpiapronksile juhen
danud teisegi G4Silt toetust 
saanud sportlase Aleksander 
Tammerti. 
Õpingute rahastamiseks sti
pendiumi saamiseks liitus 
Margus Hunt Dallases kohali
ku ülikooli jalgpalli meeskon
naga, kus ta eelmisel hooajal 
tõusis kiiresti üheks hinna
tumaks mängijaks. Margu
se meeskond võitis eelmisel 
hooajal Hawaii super bowli.

klubi/sport

NOORTEKLUBI TÖÖMALEV =
  omateenitud raha
G4S Noorteklubi korraldab ka sel aastal töömalevat. Ametisse asus ja asub hulk 
rannavalve abilisi ning Tulika Takso flaierite (reklaamvoldikute) jagajaid. Esimese 
vahetuse viimased päevad ja suur suvi on käes. Põhjust piisavalt, et mõned töö-
mesilased üles otsida ja nende muljeid kuulda. 

Stroomi rand
Jõuan randa, kannan va-

hetuse vanemale oma tuleku 
põhjustest ette ja hakkan noo-
ri töömalevlasi ootama. Oote-
režiimil jõuab minul silme ees 
virvendama hakata, rannaval-
vurid jõuavad plaasterdada ka-
he palluri varbad ja ajada kor-
da hulga mulle arusaamatuid 
asju. Elu keeb nagu laevaköö-
gis (mitte, et ma seal viibinud 
oleks). Temperatuuri, melu ja 
suvitajaid on piisavalt, ranna-
valvureid mitte nii väga. 

Need, keda mina otsima 
tulin, on randa mööda laia-
li pillutud. Tulevane väitlus-
klubi liige ja Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna üliõpilane 
Freddy Läänesaar (hetkel veel 
14aastane koolipoiss) istub 
tornis ja mõõdab binokliga 
rannajoont. Kui vanus ei ree-
daks, võiks arvata, et tegemist 
on elukutselisega. Nagu hiljem 
selgub, panin peaaegu küm-
nesse. Nimelt töötab Freddy 
Stroomi rannas juba teist aas-
tat ja tunneb tööd hästi.

Teine minu poolt tagaotsi-
tav malevlane, 13aastane Gert 
Roosiaas, tuleb koos vahetuse 
vanemaga merest (või selle ää-
rest). Noored leidsid rannast 

liivaseguse õlilaigu ja Ger-
di poolt ettenäidatud reostust 
tulevad peatselt likvideerima 
päästjad. Nagu filmis!

“Palju siis täna rahvast ran-
nas on?” Poisid vaatavad rin-
gi ja pakuvad: “Rannahoonest 
vasakul 2000, paremal 1000.” 
Võrdlen numbreid hiljem ilm.
ee lehelt saadud andmetega. 
Seal pakutakse 2800. Kuu aja-
ga saavutada selline tase! Mi-
da siis noorsandid lisaks sil-
malihaste treenimisele veel 
teevad? “See, mida ja millal te-
gema peab, sõltub ilmast ja va-
hetuse vanemast. Juunis keh-
va ilma tõttu väga palju tööd 

ei olnud. 
Aga patrullima ja tornis istu-
ma peab kogu aeg. Torni ei to-
hi valveta jätta, klaastaarat ja 

koeri ei tohi randa tuua, lõket 
ei tohi teha, kummimadratsi-
ga vette minna. Tõsisematest 
rikkumistest anname raadio-
saatjaga rannavalvuritele tea-
da, kergemad asjad püüame 
ise ära klaarida.” 

Mis teenitud rahaga saab? 
Freddyl on plaan küps ja eel-
mise aastaga sarnane “Riideid 
plaanin osta. Varsti on palga-
päev ja sünnipäev. Siis löön tu-
lud kokku ja lähen Soome või 
Rootsi poetuurile. Eelmisel aas-
tal ostsin uue mobla ka, vana 
küpsetasin mikrouunis ära.” 

Gert on alahoidlikum: “Pa-
nen ilmselt kõrvale, kogun 

rolleri jaoks.” Selge, et rolle-
rit kuu ajaga väl-

ja ei teeni. Kui 
nüüd pakutaks 

rannas veel 
kuuks ajaks 

tööd, ehk võ-
taks vastugi. 

Krooniline ra-
hapuudus või 
mis? Freddyt 

ootab juulis 
tulus tööots 

tuntud rikkuri 
õue peal. Gert arvutaks just-
kui Freddy suviseid sissetu-

lekuid mõttes kokku ja on

 silmnähtavalt tujutu: “Kui 
ma nüüd arvutit korda ei saa, 
pole ülejäänud suvega midagi 
teha. Hakka või raamatuid lu-
gema.” Kolleeg üritab asja pa-
randada ja pakub, et “sebib” 
Gert`ile koha autopesulas. Ko-
he näha, et vanad sõbrad? Sel-
gub, et vanad jah. Tervelt kuu 
aega juba.

Vanalinn
Tüdrukud tulevad reipal 

sammul üle Vabaduse plat-
si. Huvitav, palju samme sel-
lise töö juures sammumõõtja 
päevas kokku loeks. Ikka Vi-
ru tänava algusest Toompea-
le ja Balti jaama kaudu ringi-
ga läbi vanalinna tagasi. Igati 
figuuri- ja tervisesõbralik töö. 
Kristiina Kipper (14) ja Han-
na-Maria Kupper (15) on G4S 
Noorteklubi töömalevas esi-
mest aastat. Päevas jagavad 
tüdrukud kahepeale laiali 250 
Tulika Takso reklaamflaierit. 
“Peamiselt püüame ikka sel-
jakoti ja fotoaparaadiga turis-
te.” Jälle treenitud silm! “Mõ-
ni vaatab ja annab kohe tagasi, 
teine pistab kotti ja tänab. Aga 
Tulika inimesed on meiega ra-
hul, tellimuste arv on kasva-
nud,“ on rahul ka Hanna-Ma-
ria. 

Kuigi on keskpäev ja ümb-
ruskond tundub igati turva-
line, uurin, kas ta seda ka te-
gelikult on. Selgub, et üks 
ebameeldiv intsident on siiski 
olnud. “Purjus seltskond hak-
kas meid taga ajama ja arvas, 
et võiksime pakkuda ka muid 

Väljend - oma higi ja vaevaga 
teenitud raha – on tänasel 
päeval tähenduslik. Päev on  
 tõesti palav. 

teenuseid peale pakutava. Siis 
sai küll joostud. Aga nemad 
väsisid enne ära,” hakkavad 
tüdrukud naerma. Tegelikult 
ei ole siin naljakat midagi ja 
soovitan edaspidi sarnaste olu-
kordade tekkides kohe meie 
juhtimiskeskusesse (1911) he-
listada. 

Kui see vahejuhtum väl-
ja arvata, on töö igati mõnus. 
Graafik võimaldab piisavalt 
vaba aega, saab palju liikuda 
ja peale palgapäeva oma isik-
likku raha kulutada. Väljend 
- oma higi ja vaevaga teenitud 
raha – on tänasel päeval tä-
henduslik. Päev on tõesti pa-
lav. 

Ja kuhu raha kulub? Nagu 
naistel ikka (olenemata vanu-
sest), riiete peale. Ka Kristiina 
plaanib Eestimaalt väljapoole 
ostlema minna: “Siin käivad 
kõik ühtemoodi riides, pide-
valt jalutab keegi samasugus-
te riietega vastu. Mitte, et va-
nemad ei ostaks, aga riideid 
ei ole kunagi küllalt.” Kasvav 
trend noortemaailmas, mida 
kohalikud kaupmehed kart-
ma peaks! 

Tundub, et tänavune töö-
malev on hoo sisse saanud. 
Kõik, kellega kohtusin, on ra-
hul ja plaanivad edapidigi su-
ve töiselt veeta. Oma raha an-
nab mõneks ajaks iseseisvuse 
ja töötamine võimaluse täis-
kasvanute maailma sisse pii-
luda. Varvas on juba tööturu 
ukse vahel, asi see siis sealt sis-
se ei ole astuda. 

Gerly Tuisk

sport

Mirell Repson ja Elisabeth Laaniste jagavad Vanalinnas Tulika takso reklaamflaiereid neli tundi päevas. töö konti ei murra, aga pisukese töökogemuse annab. 

Olga Kuldliiga etapil kolmas

BIGBANKi kuldliiga III etapp 
Kohilas saavutas Olga Andre
jeva 10 000 meetri jooksus aja
ga 38.58,73 kolmanda koha. 
Võitis Jekaterina Patjuk ajaga 
35.19,55. Meie teine pikamaa
jooksja Taavi Tambur oli samal 
distantsil meeste arvestuses 
seitsmes ajaga 32.26,74. Võitis 
Pavel Loskutov ajaga 30.05,76. 
Olga parandas oma eelmise 
aasta parimat tulemust tervelt 
3 min 36 sek ja Taavi 1 min 
16 sek.
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Rannavalve on number üks
Ilmataat on sel suvel Eesti-

maad kuumusega õnnistanud. 
Loomulikult toob see Eestimaa 
randadesse kümneid tuhan-
deid inimesi. Loomulikult toob 
see kaasa aasta töörohkeimad 
päevad G4Si rannavalvuritele. 
Ja loomulikult toob see kaasa 
meedia ülisuure huvi randades 
toimuva, sh G4Si rannavalve 
tegevuse vastu. Hooaja algusest 
saati on (9. juuli seisuga) Ees-
ti trükimeedia, online’ kana-
lid, telekanalid ja suuremate 
raadiojaamade uudistesaated 
rannavalve teemat kajastanud 
umbes 150 korral. Suur hulk 
meediaintervjuusid – ranna-

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb G4Si Spordiklubi juht Raido Rätsep: „Spordiga tegelemine tõi mulle uue imago.” Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks Kristi Mõis, kes 
saab auhinnaks G4Si saunalina. Uue ristsõna lahendus, pildil oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 1. maini 2010 e-posti aadressile katrin.paas@ee.g4s.com või postiga 
Tammsaare tee 25, 11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

Arva, kes on mudamaadleja pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus 
toimus. Saada need vastused koos oma andmetega enne 1. septembrit aadressi-
le katrin.paas@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu.
Lehe eelmises numbris ilmunud fotol oli personalidivisjoni arenduse ja kooli-
tuse osakonna juhataja Valdur Peebo 2002. aasta suvepäevadel. Õige vastuse 
saatnutest osutus loosi tahtel G4Si logoga meene võitjaks Marek Kutepov.

valvurite koolituse ja töö koh-
ta, rannas toimunud juhtumite 
kohta, rannas käitumise reeg-
lite kohta, veeohutuse kohta ja 
kes teab veel mille kõige kohta 
– on tulnud anda ka meie ran-
navalvespetsialistidel. Suur tä-
nu teile, sest see on üks oluline 
tahk meie ettevõtte töös, mis 
kaubamärgile kuvandit loob. 
Ilmajaam lubab kuuma suve 
jätku – see tähendab ka „kuu-
made“ tööpäevade jätku ran-
navalvele. Edu, jõudu ja õnne 
teile!

Ühineb, ei ühine
Hinge vaakuv Hotronic 

ühineb kohe-kohe turvafir-

G4SPressi toimetus ootab aadres-
sil katrin.paas@ee.g4s.com tähele-
panekuid kontserni töötajate koh-
ta, kes sarnanevad mõne kuulsa 
inimesega. 

Diana Arno
Müügijuht

Kirsti Rannula
Miss Estonia

miinus VIIS

Meediapilk on rubriik, kus avaldame valikuliselt lühiülevaateid turvavald-
konna või meie kontserni kohta ajakirjanduses avaldatud materjalidest.

Miinus viis on rubriik, kus vaa-
tame tagasi oma kontserni aja-
loole ja anname väikese ülevaa-
te, mida kirjutati meie ettevõtte 
lehes viis aastat tagasi.

Värbamiskampaania
Viis aastat tagasi esines olu
kord tööturul praegusest kar
dinaalselt. ESSPress kirjutas 
juulis 2005,  kuna suures tur
vaettevõttes on pidevalt uu
si töötajaid vaja, alustas Falck 
motivatsiooniprogrammiga, 
mille alusel makstakse uue 
töötaja värvanud turvatööta
jale preemiat. Parimad “agen
did” võivad teenida mõned 
tuhanded kroonid palgalisa. 

maga Securitas, teatas meedia 
suve hakul. Ajakirjanikele lä-
hetatud teates jättis Hotronicu 
juht Andrus Prous lahtiseks, 
et kes ja kuidas kellega täpselt 
liitub. „Millises vormis eda-
si minnakse (osaluste müük, 
ühinemine jne.) selgub lähinä-
dalatel,” teatas Prous. Mõni aeg 
hiljem tilkus meediale “hästi 
informeeritud” allikast info, et 
ühinemine olla kindel. Pole just 
raske arvata, kes selleks „infor-
meeritud“ allikaks oli ja kellel, 
pankroti kärsahaisu kuklas tun-
des, oli vaja tehingut forsseeri-
da. Teema lõpp on aga igati loo-
giline: 9. juulil teates Securitas, 
et mingit ühinemist ei tule. 
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Osale FOTOKONKURSIL

Kuumade suveilmade pildiliseks talletamiseks korraldab ilm.ee koostöös G4S Rannavalvega 
ranna fotode konkursi. Konkursile on oodatud fotod G4S poolt valvatavatest randadest, eriti ooda
tud on pildid rannavalvurite tööst! Juba esimesed parimad fotod eksponeeritakse ilm.ee rannailma 
leheküljel vastava ranna juures, (v.a. Pirita leheküljel, kus on veebikaamera). Hooaja lõpus annab 
G4S oma meenete näol välja kokku 15 auhinda iga eraldi ranna kohta. Konkursile on oodatud 
fotod kuni 9. augustini (k.a), võitjad kuulutatakse välja 16. augustil. Täpsemat infot otsi www.ilm.ee 
lehelt aga ka G4SNetist. 

Elust enesest on rubriik, kus 
kirjutame turvatöös esineva-
test koomilistest seikadest. Kir-
juta Sinagi G4SPressile aadres-
sile katrin.paas@ee.g4s.com 
oma töös ette tulnud naljaka-
matest juhtumitest. Parimad 
kaastööd avaldame lehes

LUGUSID RANNAVALVEST

Paanika puhkeb kergelt
Harku järve ääres oli üks äh

mi täis ema, kel kadus laps sil
mist. Seda ei saaks naljaks ni
metada muidugi, aga juba 
esimesest hetkest ei saanud 
seda tõsiselt võtta. Tuli ema, 
teatas, et laps on kadunud ja 
käskis meil kohe hakata järve 
põhja läbi kammima. Ta oli nii 
otsusekindel, et ei mäletanud 
sealjuures ei lapse nime ega 
seda vähest riietust, mis lapsel 
jalas oli. Palve peale näidata, 
kui pikk laps on, saime teada, 
et see on midagi ühe ja poole
teise meetri vahepealset. Laps, 
kusjuures, oli sisse võtnud iste
koha ema päevituslina kõrval.

Henry Seemel

Salapärane Tita
Kord pöördus Pirital rannaval
vurite poole ema lapsega. Ema 
vajas mõningast tohterdamist, 
aga karjus seal juures kõige tu
gevamini emaga kaasas olev 
laps – Tita. Naisrannavalvuri
tes lõid lõkkele kõik instinktid, 
mis sellises olukorras on tavali
sed ja peale ninnunännutami
se andsid nad Titale ühe palli 
mängimiseks. Pall oli juhtumi
si Januse VÄGA kallis võrkpall. 
Ema sai tohterdatud, rannaval
vurid tänatud, intsident justkui 
ammendatud. Paraku oli lugu 
nii, et kui Janus tuli soojakusse, 
siis palli polnud ja polnud seda 
ka kelleltki küsida. 

Sellest ajast peale on kõik 
kadunud asjad mitte Kadunud 
asjade maal, vaid Tita poolt ära 
viidud.

Janus Paurman
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