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AASTA TURVATÖÖTAJA KANDIDAAT        
          

              
 

Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 

Noimi töötab Securitas Eesti AS-is juba üle kolme aasta. Ta alustas oma turvatöö karjääri Tartu Annelinna 

Prisma Peremarketi (edaspidi Prisma) turvatöötajana, sealt liikus ta edasi sama objekti vahetusevanema 

positsioonile ning õige pea pakuti talle ka objektivanema kohta. Tänaseks on talle usaldatud kahe suure Tartu 

kaubandusobjekti (Sõbra ja Annelinna Prisma) objektivanema kohustuste täitmine. Objektivanemana vastutab 

ta turvalise töö- ja ostukeskkonna tagamise eest. Tema ülesandeks on kõrge turvalisuse tagamine valveobjektil 

ning oma meeskonna väljaõpe ja järjepidev juhtimine. Noimi alluvuses töötab hetkel 25 turvatöötajat, keda ta 

igapäevaselt juhendab ja toetab. Koos meeskonnaga tuleb tal tagada Prisma Peremarketi varade kaitse ja 

turvaline ostukeskkond klientidele. Kuigi Tartu on rahulik piirkond, on Noimi suutnud koos oma meeskonnaga 

pidanud kinni eelmisel aastal üle 100 varga. Lisaks sellele, et nad peavad õigusrikkujaid kinni müügisaalis, 

suudab Noimi hilisema videoanalüüsi käigus avastada ka veel mitmeid varguseid, mida kohe ei märgata. Nii 

tema teenistusjuhi kui ka Prisma juhatajate sõnul on Noimi üheks eriliseks tugevuseks just videoanalüüside 

teostamine. „Temas on kohe seda erilist oskust märgata ebareeglipärast käitumist ja seda just seal, kus teised 

seda kohe ei märka.“ Seda oskust ja põhjalikku analüüsivõimet ning tähelepanelikkust on ta õpetanud ka oma 

meeskonnale ja ta teeb silmad ette nii mõnelegi aastaid kaubandusvaldkonnas töötanud turvatöötajale. Ka 

Politsei- ja Piirivalveamet on Noimit tunnustanud tiheda koostöö eest ja õigusrikkumiste kõrge tuvastamise 

arvu poolest. Seega on Noimi näol tegemist väga professionaalse objektivanemaga, kes soovib end pidevalt 

täiendada ja arendada ning kellel on oskust ja kogemusi ka oma teadmisi praktikas rakendada ning teistelegi 

edasi õpetada. 

 

Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  

Töökogemus Securitas Eesti AS: 

Al 22.09.2015. a alustas Noimi tööd Prisma kaubandusobjekti turvatöötajana. Kahe kuu pärast määrati ta juba 

Tartu Annelinna Prisma vahetusevanemaks, kus tema juhendamise ja suunamise all töötas vahetuses viis 

turvatöötajat. 2017. a novembris määras Securitase Tartu teenistusjuht Noimi Annelinna Prisma 

objektivanemaks ning 2018. a septembrist määrati ta juba Tartus Jõe Prisma objektivanemaks. Tänaseks töötab 

tema alluvuses juba 25 turvatöötjat ning ta on paremaks käeks Securitase Tartu teenistusjuhile, kes ei kujutaks 
oma igapäevatööd ilma Noimi professionaalse ja kvaliteetse objektivanema töö ta enam ettegi. Seega on Noimi 

kolme aastaga teinud Securitases väga kiire karjääri ning tema professionaalse tööga on rahul nii kliendid, 

kaupluse juhatajad, tema otsene juht kui ka temaga igapäevaselt tööd tegevad turva- ja kaupluse meeskonnad. 

 

Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 

Noimi on elupõline tartlanna. Ta sündis Tartus ja lõpetas 1996. a Tartu Kivilinna Gümnaasiumi. Ta töötas 

kaheksa aastat lasteteatris näitlejana. 2001. a vahetas ta aga eriala ning läks tööle arvuti müügi ja 

komplekteerimisega tegelevasse ettevõttesse Ordi. Ta alustas seal kauba käitlejana ning arenes edasi osakonna 

juhatajaks ja sealt edasi kvaliteedijuhiks. Kahjuks läks sellel ettevõttel vahepeal veidi kehvemini ning Noimi 

ametikoht koondati.  

Noimi puhkas aasta ning mõtles, mida ta võiks nüüd keskeas edasi teha. Ta proovis nii ühte kui teist ametit 

ning läks isegi õppima pottsepaks, kuid õigepea avastas ta Securitase ja turvatöö. Noimi töötas kooli kõrvalt 

Securitases ja käis esialgu väiksema koormusega tööl, kuid avastas õigepea, et turvatöö on siiski see, mida ta 

edasi sooviks teha. 2015. a septembris läbis ta turvatöötajate põhiõppe ning omandas turvatöötaja tase 3 
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kutsekvalifikatsiooni. Peale turvatöötaja põhiõppe läbimist pühendas Noimi end talle omasel moel jäägitult 

turvatööle ning kasvas tavaturvatöötajast objektivanemaks. Tänaseks ei kujuta Noimi oma elu ilma turvatöö ja 

sõbraliku turvameeskonna ning Prisma kaupluse meeskonnata ettegi. Mis tõestab aga seda, et kunagi pole liiga 

hilja elukutset vahetada ja et ka naised saavad selles mehises valdkonnas suurepäraselt igas eas hakkama.  

Olgugi, et Noimi on Securitases oldud aja jooksul teinud märkimisväärset karjääri, ei ole tema arenemissoov ja 

õpihimu kadunud. Noimi soovib selle aasta kevadel veel edasi õppima minna ja omandada ka turvajuhi (tase 5) 

kutsekvalifikatsioon, et oma tööd veelgi kvaliteetsemalt teha ning nii kaupluse meeskonnale kui ka oma 

teenistusjuhile rohkem toeks olla. 

 

Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:  

 

 

 
 

 

Tartu Prismade juhatajad – Noimi Pannik töötab Annelinna Prisma objektivanemana alates november 2017. 

September 2018 vastutab ta juba mõlema Tartu kaupluse eest. Noimi Pannik on parim! Ta on silmapaistev oma 

kohusetunde, täpsuse ja kaasamõtlemise poolest. Tema oskus leida pidevalt uusi teid ja võimalusi varaste 

tabamiseks, on märkimisväärne. Faktid kõnelevad siinkohal enda eest. Varaste tabamise protsent on tema 

juhtimisel kasvanud märgatavalt. Sama kasvutrendi on näidanud Tartus mõlemad kauplused pärast tema 

tulemist. Kõrvalt jälgides on näha, et tema kätte usaldatud meeskond tunneb ennast motiveeritult ning igaühes 

tekib tahe pingutada. Ta märkab neid kohti, mis vajavad tähelepanu ning tegutseb vastavalt uuele olukorrale 

alati suurepäraselt. Koostööpartnerina on väga olulisel kohal koostöö ning see on kindlasti üks tema paljudest 

tugevatest külgedest. Erinevad ideed ja mõtted jõuavad kiiresti koos arendusettepanekutega minu lauale. Neid 

koos läbi arutades sünnivad ka tulemuslikud edasised tegevused. Kokkuvõttes oleme õnnelikud ja uhked, et 

Noimi töötab meiega koos ning hoiame talle väga pöialt! 

Jekaterina Aljohhina (Prisma Peremarket AS endine turvajuht) – Soovin avaldada tänu Securitas Eesti AS 

turvatöötajale Noimi Pannik. Tänu tema kõrgele professionaalsusele, vastutustundele ja pühendumusele on 

pidevalt tagatud AS Prisma Peremarket kauplustes Annelinna Prismas ja Sõbra Prismas kõrgel tasemel 

turvalisus ning hästi organiseeritud efektiivselt toimiv turvameeskonna töö. Noimi on kindel meeskonna liider, 

aus ja lojaalne partner ning kogenud oma ala spetsialist. 

Toomas Lodi (Noimi otsene juht) – Noimi tugevus ei peitu mitte ühekordses tegevuses, vaid järjepidevas 

panustamises töö efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks muutmisel. Noimi oskab anda nõu ka tehniliste lahenduste 

parendamiseks. 

Jüri Parveots (Securitas Eesti AS Prisma vahetusevanem, Noimi otsene alluv) – Noimi on väga töökas, 

tubli, abivalmis ja ta koolitab suurepäraselt. Tema koolitustel ei jää midagi arusaamatuks. Ta suudab keerulised 

asjad puust ja punaseks ette teha ning peale tema koolitust ei tundugi need asjad enam nii keerulised. Ta oskab 

töötajaid motiveerida ja innustada. Kuid kui midagi on ka halvasti, siis suudab ta seda ka otsekoheselt öelda 

ning asub probleemidega koheselt tegelema. Lisaks on ta veel väga rõõmsameelne ja toetav kolleeg.  

 

Igapäevane teeninduskvaliteet: 

Noimi jaoks on oluline, et nii Prisma Peremarketil kui ka kaupluse kliendile, oleks tagatud kvaliteetne teenus. 

Noimile on oluline, et iga meeskonna liige teab, tahab ja oskab anda endast parima, mis tuleb ainult läbi 

Kolme tööaasta jooksul on Noimi näidanud ennast kui head 

koolitajat, juhti ja organiseerijat. Ta on väga rõõmsameelne, 

õpihimuline ja abivalmis. Kõrge teeninduskvaliteet ja turvanõuete 

järjepidev jälgimine ning enda arendamine on märksõnad, mis 

teda ja tema meeskonda iseloomustavad. Seetõttu on talle 

usaldatud ka kahel suurel kaubandusobjektil turvatöö 

organiseerimine.  

 

Noimi Pannik valiti ka 2017. a Securitas Eesti AS Tartu esinduse 

parimaks turvatöötajaks. Kõrval oleval pildil avaldab ka Securitas 

Eesti AS tegevjuht Raimo Heinam Noimile Parimate Töötajate 

Päeval tänu. 

 

Noimi suhtes jätkub ainult kiidusõnu nii tema otsesel juhil, Tartu 

politseil, Tartu Prismade juhatajatel ja turvaülemal ning ka tema 

otsestel alluvatel ja kolleegidel. Märgime siinkohal ära ainult 

mõned tänusõnad ja kiituskirjad, mida eelpoolnimetatud inimesed 

on meiega jaganud. 
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järjepideva koolituse. Noimi sõnul on nii Securitas Eesti AS kui ka Prisma Peremarket AS väga kõrged 

turvatöö ja klienditeeninduse standardid ning kogu turvameeskond ei saa teha selles järeleandmisi . Kõrge 

turvatöö teeninduskvaliteet on ainus viis, kuidas ta saab oma igapäevatööd teha ning siin ei näe Noimi 

järeleandmise kohti. Nii nagu pikanäpumehed arenevad ja mõtlevad pidevalt uusi lahendusi, kuidas 

pahategusid korda saata, nii peame ka meie oma meeskonnaga arenema ja erinevaid taktikaid juurde õppima 

ning tehniliste seadmete arenguga end kursis hoidma.  
 

Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

Al 2000. a on Noimi Naiskodukaitse tegevliige ning osaleb Kaitseliidu sõjaväeüksuse õppustel. Noimi on 

läbinud Naiskodukaitse baas-, eriala- ning juhtide ja instruktorite väljaõppe. Lisaks osaleb Noimi sportlikel- ja 

sõjalisõppustel ja tegeleb ka üha rohkem ise õppuste korraldamisega. Noimi tegeleb erinevate kodanikele 

mõeldud ennetustegevustega ja hädaolukordades tegutsemiste plaanide selgitamisega. Näiteks õpetavad nad 

inimestele, kuidas käituda, kui elekter läheb ära ning milliseid toiduvarusid ja esmaabivahendeid tuleb selleks 

koguda.  

 

Igal aastal toimub Tartu tudengitele üritus nimega „Manööver“, kus Noimi koos oma Naiskodukaitse 

meeskonnaga õpetab tudengitele, milliseid oskusi on vaja, kui meie kodumaal peaks puhkema sõda. Kuidas 

anda esmaabi ja käituda kriisiolukorras. Lisaks teevad nad noortega sportlikke mänge, mille käigus läbitakse 

takistusradu, lahendatakse erinevaid nuputamisülesandeid, et näha kui osavad on meie noored ja milliseid 

koolitusi nad veel juurde vajaksid. Noimi käib ka Supilinna kohvikutepäeval ja Maakaitsepäeval enne 

Võidupäeva oma Naiskodukaitse supiköögiga väljas, et sealt kogutud raha annetada näiteks laste või naiste 

varjupaigale. 

 

Ja nagu eelnevast veel vähe oleks, on Noimi ka veel OPEROG (Operatiivne Otsingugurpp) vabatahtlik alates 

2015. a. OPEROG on vabatahtlike grupp, kes otsivaid kaduma läinud inimesi, kui Politseiamet on selleks loa 

andnud. Seda tehakse omast vabast ajast ning tihti toimuvad otsingud ka öösel, kui Politsei on oma tegevuse 

lõpetanud. Noimi sõnul on nad leidnud kümneid inimesi ja mõnikord kahjuks isegi surnult, aga ka surnud 

inimeste leidmine on oluline, sest nende lähedased inimesed soovivad teada, mis seisus nende pereliikmed on ja 

sageli on karm tõde olulisem kui teadmatus. Põhiliselt kaovad Noimi sõnul vanemad inimesed ja suitsiidsed 

noored. See töö on küll raske, aga tänuväärt ning eriti need juhud, kui inimesed elusalt ja tervelt üles leitakse.  

 

Noimit on tunnustatud ka mitme Tartu Maleva teenetemärgiga ja talle on antud Naiskodukaitse Liiliaristi 4-da 

järgu teenetemedal. Selliseid aktiivseid kodanikke nagu Noimi, võiks meie riigis rohkem olla, kes ei ole ainult 

tubli tööl, vaid annab panuse ka noorte harimisse, riigikaitsesse ja ei pelga ka ulatada kätt abivajajatele nii 

pimedas metsas kui ka turvakodudes. 

   
Noimi noori juhendamas ja Naiskodukaitset Supilinna kohvikutepäeval esindamas. 
 

Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 

 

Noimi jaoks on väga oluline, et saaks anda ühiskonnale midagi tagasi, seetõttu on ta Naiskodukaitse aktiivne 

liige,  OPEROG vabatahtlik, Tartu Maleva liige, tegeleb tudengite ja koolinoorte harimise ja sportlike 

eluviiside õpetamisega, kogub abivajajatele annetusi jne. Lisaks tegeleb ta geopeituse, öö orienteerumise, 

laulmise ja sportlike mängude korraldamisega ning on igati aktiivne ühiskondlikes tegevustes. Noimi on 

eeskujuks kõikidele turvatöötajatele ning Eesti kodanikele. Noimi on meie au ja uhkus ning Securitase 

meeskond usub, et ta väärib igati Eesti Parima turvatöötaja tiitlit. 

 

   
Noimi laulmas ja Naiskodukaitset esindamas. 
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Aktiivne Noimi tegutsemas. 

 

Kandidaadi isikuomadused: 

Noimi on kohusetundlik, tähelepanelik, aus ja lojaalne. Talle meeldib tegevus, mitte tegevusetus. Ta on väga 

abivalmis, heatahtlik, elurõõmus ja positiivse ellusuhtumisega. Meeldib järgida kokkulepitud reegleid ja 

püüelda parema kvaliteedi suunas, nii oma töös, kui ka töövälises tegevuses. Talle meeldivad uued 

innovaatilised lahendused ja väljakutsed, mis nendega kaasnevad. Noimi on õpihimuline ja valmis alati oma 

teadmisi ja oskusi jagama. Noimi kolleegid ja kaastöötajad räägivad temast õhinal ja suure austuse ja 

lugupidamisega. Noimi on kõigile eeskujuks ja suurepärase iseloomuga rõõmsameelne inimene.  

 

Muu märkimisväärne info: 

  
 

Noimi on väga aktiivne nii tööalaselt kui ka vabaaja tegevustes. Ta on aktiivne ja pika staažiga Naiskodukaitse 

liige ning ta osaleb ja korraldab regulaarselt õppusi. Teda on tunnustatud mitmete teenetemedalite ja 

tänukirjadega. Talle anti Kaitseliidu Tartu Maleva teenetemärk ning talle on antud ka Naiskodukaitse Liiliaristi 

4-da järgu medal. Noimi osaleb vabatahtlikuna kadunud inimeste otsingutel OPER-is. Ta on Securitases 

töötamise ajal näidanud üles initsiatiivi ja huvi turvatöö vastu ning täidab igapäevaseid tööülesandeid suure 

kohusetundega ja teeb tihti rohkem, kui temalt oodatakse. Alates 2018. a sügisest on Noimi Prisma Peremarket 

AS kahe kaupluse objektivanem. Tänu Noimi juhendamisele on turvatöö kvaliteet objektidel oluliselt 

paranenud. Prisma juhtkonna poolt on palju kiidusõnu tulnud Noimi operatiivse tegutsemise kohta erinevate 

situatsioonide lahendamisel. Ka Politseiamet on avaldanud Noimile tänu rohkete õigusrikkujate üle andmisel 

ning tema meeskond kiidab teda kui head koolitajat ja abivalmis kolleegi. Kõik see väärib Securitase 

meeskonna arvates laiemat kõlapinda ja tunnustust ning Eesti Parima Turvatöötaja tiitlit. 

 

 

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: 

Pille Juhkov, personalijuht 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

29.03.2019 

 

Noimile avaldatud tunnustus! 


