
2021 AURAAMAT 
 

EESTI ASJA AJAJA – VAHUR HANKO 

 

Vahur Hanko on meie riigikaitseõpetuse õpetaja. 

Vahur tegeleb väga konkreetselt õpilaste isamaalise kasvatusega, sealhulgas ka 
meie kooli 1. kursuste riigikaitseõpetusega. Tema eestvedamisel läksid aastal 2021 
Järvamaa Kutsehariduskeskusest lausa 2 gruppi klassiga ajateenistusse. Samuti 
on ka järgmisel aastal minemas 2 gruppi klassiga ajateenistusse.  

Vahuri eestvedamisel on Järva Teataja kirjutanud mõned artiklid meie kooli 
riigikaitseõpetusest. 



AASTA ÕPETAJA 2021 – MARI ANNILO 

 

Mari Annilo on meie koolis Paide õppekohas kantseleispetsialist-juhiabi. 

Õpetaja võib olla elukutse, õpetajaks olemine võib olla ka kutsumus. Teadmiste 
edasiandmine, jagamine või juhendamine ei pea alati tähendama ühte ega teist – 
oluline on tahtmine, valmisolek, aidata seal, kus vaja ja soovi. 

Elu erinevatel ajahetkedel oleme me olnud õpilased, ja oleme olnud või 
oleme õpetajad. Ka siis kui see ei ole meie elukutse või kutsumus. Tehes oma tööd 
professionaalselt, kõrgel tasemel, võib juhtuda, et Sinult palutakse abi uue riigikooli 
personalitöö ja dokumendihalduse ülesehitamisel. Kõik need eelolevad kirjeldused 
käivad ka Mari kohta, kes lisaks oma tasemel oskustele on väga abivalmis, hoolas 
ja mõistev ning seetõttu ka kolleegide seas väga hinnatud spetsialist. 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse pere on õnnelik ja tänulik ning uhke Mari üle, tänu 
kellele sujub kooli asjaajamine väga hästi. 



AASTA ÕPPIJA 2021 – ANTON MEŽENIN 

 
Anton Meženin on meie koolis kalakasvataja erialal praktikajuhendaja. 

Teadmiste juurdeammutamine on meie igapäevaelu osa. Vahel on oluline saada 
teada näiteks, kuidas ühel või teisel juhul talitada nii, et vees oleks parem – kaladel. 

Anton on töö kõrvalt arendanud ennast erialaselt, olles nüüd juba mõned aastad 
kalakasvatuse magister. Ta läheneb asjadele süstemaatiliselt, põhjalikult ja 
keskendunult. 

Anton ei rahuldu keskpäraste tulemustega ning soovib leida tööalastele küsimustele 
vastuseid ja otsida lahendusi ka väljastpoolt, teistest valdkondadest. Nende 
iseloomuomaduste ja eesmärkide juures ei ole üllatav, et tänaseks on ta ka 
kõrgharitud tarkvaraarendaja. 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse perel on hea meel Antoni üle, kelle teadmised ja 
oskused on koolile olulised. 


