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Aasta Turvatöötaja kandidaat        

           

Esitab ETEL liige: 

 

G4S Eesti AS 

Kandidaadi nimi: 

 

MARIKA ABNER 

Kandidaadi vanus: 

 

44a 

 

 
 
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 

 

Marika Abner on töötanud Jüri Gümnaasiumis turvatöötaja-administraatorina 10 aastat, mis 

on ligi pool tema turvatöö kogemusest. Selle aja jooksul on Marika muutunud koolipere 

lahutamatuks osaks. Marika on tööülesandeid täites vastutustundlik ja kohusetundlik. Ta 

näitab üles oma objektil sellist suhtumist, mida ootab iga tööandja, ehk siis tema jaoks ei ole 

miski võimatu. 

 

Lisaks turvatöötaja tööülesannetele on ta igapäevaselt toeks ja julgustajaks kõigile Jüri 

Gümnaasiumi lastele, kes seda vajavad. „Marika kohalolek muudab koolimaja turvalisemaks 

ja rahulikumaks paigaks ja tänu sellele saavad õpetajad teha oma tööd rahulikuma südamega, 

ning ka laste koolirõõm on suurem,“ kirjutas hea teeninduse kuul meile kooli karjääriõpetuse 

õpetaja Veronika Koppel.  

 

Turvatöötajana on Marika aidanud oma tegevusega vähendada õpilaste suitsetamise 

probleemi ja teeb ses osas tihedalt koostööd kooli tugikeskusega. Marika hoiab kooli 

territooriumil valvsalt silma peal ning kui vaja, kutsub soovimatutele külalistele kas või 

politsei välja. Ükskord ajas ta laiali kamba, kes olid tulnud ühe kooliõpilasega omavahelisi 
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arveid klaarima. Olukord lahenes rahulikult ja edasi tegeles sellega politsei. Järgmisel päeval 

tuli noormees koos isaga Marikat tänamas, et ta oli suurema kakluse ära hoidnud. 

 

Tänu Marika tublile töösse suhtumisele ja kooliperele oluliseks tugisambaks olemisele esitas 

Jüri Gümnaasium eelmisel aastal ta Aasta Õpetaja 2018 konkursile Aasta Hariduse Sõbra 

kategoorias. Sinna esitati üle Eesti kokku 1365 kandidaati, kellest maakondlikud komisjonid 

valisid omakorda välja finalistid. Marika osutus üheks Harjumaa finalistidest.  

Tema esitamine hariduse sõbra tiitlile on suur tunnustus kooliperelt.  

 
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  

 

 

Marika Abner on G4S Eestis töötanud 1996. aastast alates. 

 
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 

 

 

Marika on 22 aasta jooksul turvaettevõttes töötanud erinevatel töökohtadel: 1996–1999 

tehnilise valve operaator, 2000–2002 AS ESS peamaja administraator, 2002–2003 AS Falck 

Eesti avalike teenuste divisjoni andmebaasi administraator, 2003–2009 AS Falck Eesti 

valvedivisjoni sekretär ja alates 2009. aastast turvatöötaja-administraator Jüri 

Gümnaasiumis.    

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

 

Jüri Gümnaasium tunnustas Marika Abnerit 2018. aastal tiitliga Aasta Hariduse Sõber. 

Oktoobris 2018 pälvis Marika G4S Eesti III kvartali parima turvatöötaja tunnustuse.  

G4Si aasta 2018 parimate töötajate valimisel esitati Marika kolleegide poolt Aasta 

Majavaimu tiitli kandidaadiks.  

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

 

Gümnaasiumi töökollektiiv peab Marikat vastutulelikuks, sõbralikuks, abivalmiks ja 

korrektseks inimeseks. Kooliõpilased on täheldanud, et Marika on väga tore, sõbralik ja alati 

abivalmis, järjekindel, aga õiglane, konkreetne, aga sõbralik turvatunde tagaja. 

Vaatamata turvatööst tulenevatele rangetele reeglitele oskab Marika luua positiivset 

õhkkonda. Oma hea suhtlemisoskuse ja sõbralikkusega on ta võitnud kogu koolipere 

poolehoiu. On öeldud, et Marika ei tohi haige olla ja töölt puududa, kuna teda ei suuda 

asendada ükski teine turvatöötaja. 

Inimesena on Marika õppinud lootma iseendale. Ta hindab kõrgelt neid, kellega koos töötab, 

ning austab neid, kes teda suunavad ja õpetavad. 

 

Koolipere kirjutab Marika kohta järgmist: 

 

„Meie kooli turvatöötaja on väga abivalmis ja lahke. Samas kui on vaja, on ta õiges kohas 

karm ja temale saab loota alati. Ta liigub väga palju majas ringi ja märkab erinevaid asju ja 

olukordi.“ (Väikeklassi õpetaja Sandra Ausmees) 

„Meie kooli turvatöötaja on alati abiks, jääb igasugustes olukordades viisakaks, rahulikuks ja 

toetavaks.“ (Kooli sekretär Tiina Kukka) 

„Alati lahke naeratusega maja peal ringkäike tegemas. Sekkub kui vajatakse jäädes alati 
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rahulikuks ja asjalikuks.“ (Kunstiõpetuse õpetaja Marje Tahk) 

„Alati rahulik, rõõmus, vastutulelik. Täidab tööülesandeid südame ja hingega.“ (Kooli 

direktor Maria Tiro) 

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

 

Marika toetab abivajajaid ja kodutuid loomi. Marika 

käib abiks loomade varjupaikades, viib näiteks koeri 

jalutama või mängib seltsi vajavate kassidega. Samuti 

toetab ta loomapäästega tegelevaid organisatsioone ja 

loomade hoiupaiku. 

 

Kevaditi osaleb Marika oma kodukoha, Peetri küla 

ühiskondlikel Teeme Ära! heakorratöödel. Vahel käib 

abiks ka Raplamaal. Igapäevaselt püüab Marika järgida 

loodussäästlikku eluviisi, sest igaühe ökoloogiline 

jalajälg loeb meie ühise maailma hoidmisel. 

 

Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 

 

 

Marika elu suurim väärtus on tema pere. Kolmest tütrest kaks on juba täiskasvanueas, 

noorim 13-aastane. Oma tütreid peab ta elus kõige olulisemaks.  

 

Marikale on alati meeldinud looduses viibimine, loomad ja reisimine. Ta reisib nii koos oma 

pere kui ka sõpradega. Maade avastamine omal käel on tema suur kirg. Kõik reisid on 

Marika ise kokku pannud. Ta naudib käesolevat hetke ja usub tulevikku. Vabal ajal meeldib 

Marikale lugeda, enamasti loeb ta tõsieluraamatuid. 
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Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

Marika on ülimalt tagasihoidlik, rahulik, sõbralik, viisakas, abivalmis, suure südamega ja 

suure empaatiavõimega inimene. Ta leiab kõigiga kiiresti ühise keele ja samas kui vaja, 

paneb oma sõna maksma. Marika on kiire õppija ning tänu pikaajalisele tööle turvaettevõttes 

tunneb hästi inimesi ja oskab erinevaid olukordi lahendada. Marika on väga vastutustundlik 

ja temaga võib alati arvestada. 

 
Muu märkimisväärne info: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks 

ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt 

komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel. 

 

Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 

Villu Õun 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

28.03.2019 

 

 


