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Aasta Turvatöötaja kandidaat  

 

       

 
          

 
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 
 

Joosep viibis perioodil märts-september 2021 USA-s Washingtonis, kus töötas 

vahetusevanemana Eesti Suursaatkonna ehituse juures juhtides kohapeal väikest 

meeskonda.  

Eesti Suursaatkond Washingtonis haldusjuht Tiit Kerem: „Joosep töötas pool aastat Eesti 

Saatkonna ehitusobjektil Washingtonis, kus tema ettevõtlikkusel oli oluline osa 

ehitusaegsete turvaprotseduuride väljakujundamisel ja rakendamisel. Tema ettevaatav 

tegutsemine ja initsiatiivikus tegutsemine tagas osutatud teenuse kõrge taseme.“ 

 
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  
 

 

Joosep alustas Viking Securitys töötamist augustis 2019 paralleelselt ülikooliõpingutega 

ning temast sai turvatöötaja ja vahetusevanem. Alates märtsist 2020 töötab Joosep 

inkassaatorina. Inkassaatorina on tema ülesandeks raha ja väärtpaberite vedu.  

 

Perioodil märts 2021-september 2021 viibis Joosep USA-s Washingtonis. USA-s olid 

Joosepi peamised tööülesanded vahetusvanemana operaatorkeskuses erinevate töötajate 

koordineerimine ja järelevalve objektil toimuva kohta ning turvatöötajate nõu andmine. 

Samuti tuli tihti ka reageerida kiireloomulise sündmuse korral. Lisaks tuli tegeleda 

töötajate koordineerimise, majutuse, logistika, töökorralduse jne teemadega. Peamiseks 

ülesandeks oli hea seista, et Eesti Suursaatkonna ehitus saaks kulgeda segamatult, 

turvaliselt ja plaanipäraselt.  

 

Turvajuhi asetäitjana seisab Joosep hea selle eest, et töötajate mured saaks kuulatud ja 

probleemid lahendatud. Samuti veendub ja kontrollib, et teenuse kvaliteet oleks nõutud 

tasemel. Lisaks tegeleb ka värbamisega ja üldise turvatöö koordineerimisega. 

 

Esitab ETEL liige: 

 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 
Joosep Aia 

Kandidaadi vanus: 
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Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 
 

 

Tänaseks on Joosep töötanud Viking Securitys peaaegu 3 aastat ning tegutseb hetkel 

turvatöötaja ja turvajuhi asetäitjana.  

 Turvatöötaja/vahetusevanem august 2019 Viking Security AS 

 Turvajuhi kutsetunnistuse sai 2021 aastal 

 Inkassaator alates märts 2020 Viking Security AS 

 Vahetusevanem USA-s märts-september 2021 Washingtonis Eesti Suursaatkonna 

juures.  

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 
 

 

Viking Security Aasta turvatöötaja 2021 tiitel.  

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 
 

 

„Joosep on töökas, kohusetundlik ja korrektne. Täidab alati tööülesandeid õigeaegselt 

ning tema peale saab kindel olla. Oskab nii klientide kui meeskonnakaaslastega hästi 

suhelda ja vajadusel ka keerulistel teemadel läbirääkimisi pidada. Lahendab tööl kiirelt 

mitmesuguseid olukordi ning vajadusel mõtleb kaasa erinevatel teemadel. Tõhus ja 

süsteemne töötaja, kes vaatamata oma lühikesele tööstaažile on end kiirelt positiivselt 

tõestanud.“  

 

Magnus Sibrits, Lõuna- ja Lääne-Eesti piirkonnajuht 

 

Lisaks on Joosep positiivselt silma paistnud ka ürituste turvamisel ja meeskondade 

juhtimisel.  

 

"Olen Joosepile väga tänulik! Ta on korrektne, ääretult soliidne ja väga meeldiva 

olemisega." 

 

Gea Puidak, V Spa juhataja 

 

„Tahan Joosepit meeskonna juhtimise eest väga tänada! Oleme turvateenusega väga 

rahul ja loodame teiega koostööd jätkata. Super vastutulelikud, arusaavad, konkreetsed 

ja vägevad mehed!“ 

 

Priit Oks, „Urissaare Kantri“ festivali peakorraldaja 

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 
 

 

Joosep õpib Tartu Ülikoolis geograafiat ning käib aktiivselt välitöödel, osaleb mitmes 

teadusprojektis ja kogukonnaüritustel. Põhilised õppimissuunad on kartograafia, 

kultuurigeograafia, geomoroloogia, hüdrogeoloogia. Lisaks töötab Tartu Ülikoolis 

hüdroloogia spetsialistina, osaledes erinevatel teadusprojektidel üle Eesti.  
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Geograafia projektid looduses.  

 

Lisaks viib Joosep TÜ geograafiatudengina Egea Tartu alt Eesti üldhariduskoolides läbi 

praktilisi geograafilisi teematunde, mida tehakse koostöös Eesti Teadusagentuuri ja 

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.  

 

 
Põhikoolis geograafia tundi läbiviimas.  

 

Alates 2016. aastast osaleb Joosep aktiivselt Kaitseliidu töös, alustades Võrumaa Malevas 

noorliikmena ning tegutsedes edasi juba tegevliikmena. Peale gümnaasiumi lõpetamist 

Võrus alustas Joosep ajateenistust Luurekompaniis (2018 juuli – 2019 juuni), kus omistati 

nooremseersandi ehk allohvitseri auaste. Luurekompaniid võib pidada Eesti väeliikidest 
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nii füüsiliselt kui vaimselt üheks raskeimaks. Praegu jätkab panustamist Kaitseliidus ja 

tihti võib teda nv leida mõnel õppuselt või kursuselt vms. 

 

 
Kaitseliidu õppus.  

 
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 
 

 

Joosep tegeleb mitmete hobidega ning talle meeldib osaleda vastupidavust ja väljakutseid 

pakkuvatel spordivõistlustel (Võhandu maraton, Põgenemine Paldiskist, Patrullvõistlus 

jne) ning teeb seda sageli ka koos perega. Lisaks osaleb kord nädalas mälumängudel, 

korraldab sõpruskonnale ja perele ka ise mälumänge, käib vabal ajal discgolfi mängimas 

ja matkamas. Joosepil on lisaks geograafiale ka suur huvi ajaloo vastu ning ta uurib 

pidevalt sellealast kirjandust, külastab ajaloolisi paiku Eestis ja mujal ning jagab oma 

teadmisi kaaslastega. 

 

  
Joosep perega Võhandu maratonil aprillis 2022.  
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Kandidaadi isikuomadused: 
 

 

Põhjalikkus ja korrektsus – kui Joosep võtab endale kohustuse või vastutuse millegi 

ees, teeb ta seda alati väga põhjalikult ja korralikult. Oma tegemistes võtab ta alati aega 

süveneda ning uurib alati rohkem kui vaja. Ülesandeid täidab alati korrektselt ning ei tee 

kvaliteedis järeleandmisi.  

 

Avatud suhtleja – Joosep on hea suhtleja, kes leiab ühise keele väga erinevate 

inimestega. Kolleegina on ta sõbralik, hea huumorimeelega ning klientidega suheldes 

viisakas ja lahendustele orienteeritud. Joosep lahendab ka keerukaid olukordi 

professionaalselt ja rahulikult ning on edukas läbirääkija konfliktolukordades. Joosep 

näitas head suhtlemisoskust ka USA-s töötades, kus peamine suhtluskeel oli inglise keel.  

 

Õpihuvi ja professionaalsus – Joosepile saab tööülesandeid jagades alati kindel olla. Ta 

on kiire õppija ja tahab asjadest aru saada. Ta oskab suhelda viisakalt, esindada ettevõtet 

igas olukorras väärikalt ja täita oma tööülesandeid professionaalselt. Joosep on mitmes 

rollis (nii turvatöötaja, inkassaatori kui ka USA-s objektil) tegutsenud väga teadlikult, 

õppinud õhinaga uusi rolle ja olnud tõhus töötaja.  

 
Muu märkimisväärne info: 
 

 

Veel huvitavat: Joosepil on väga suur huvi ka ornitoloogia vastu ning ta teab väga 

paljude erinevate linnuliikide kohta.  Lisaks käib Joosep regulaarselt ka talisuplust 

harrastamas. Samuti tunneb ta huvi rahvusvaheliste suhete ja päevakajaliste teemade osas.  

 

 

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: 

 

 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

 

 

 


