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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. 



AASTA EDUKAIM 2021 – MERJE MÖLTER 

 

Merje Mölter on meie koolis Erasmus+ õpirännete projektijuht. 

Merjel on pikaaegne kogemus Erasmus+ õpirännete välispraktikate arendamisel. 
Tema teha oli ka ErasmusDays 2021 korraldamine.  

Merje toimetab kaheksa Erasmus+ strateegilise ja kolme õpirändeprojektiga. Lisaks 
11 käimasolevat rahvusvahelist projekti. 

Järvamaa Kutsehariduskeskusesle omistati esmakordselt Erasmuse õpirände 
akrediteering kuni aastani 2027. Akrediteeringu saamine on kõrgeim tunnustus 
kvaliteedimärgina, mis kinnitab, et taotleja on koostanud pikaaegse läbimõeldud 
kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid liikuvusmeetmeid osana ulatuslikumast 
jõupingutusest arendada oma organisatsiooni. 

Tänu Merjele toimus Erasmus+ õpirände koordinaatorite suvekooli korraldamine. 



AASTA HEATEGU 2021 – ANGELIKA TSIPP 

 
Angelika Tsipp on meie kooli Särevere õppekoha sööklas juhataja-kokk. 

 

Angelika aitab alati ürituste toitlustuse korraldamisel. Ta on abivalmis ja vastutulelik 

igasuguste probleemide lahendamisel. Olgu selleks toitude valmistamine, laua 

katmine või söökla personali juhendamine. Kõik saab alati kenasti tehtud. 

  



AASTA TULEMUS 2021 – ELO KADASTIK 

 

Elo Kadastik töötab meie koolis kutseõpetajana. 

Elo vastutab majandusõpetuse ja ettevõtluse õpetamise eest meie koolis. Ta on 
loonud süsteemse lähenemise oma valdkonna õpetamisel erinevatel tasemetel ning 
rakendab uuenenud "Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas" moodulit.  

Elo juhendamisel on Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilased osalenud edukalt 
ettevõtlus alastel konkurssidel ning saanud tunnustatud.  

 

 

  



AASTA VÕITJA 2021 – IVAR KOHJUS 

 

Ivar Kohjus on meie koolis ehitusvaldkonna, sisetööde elektriku, biogaasijaama 
operaatori, kinnisvarahalduri ning veekäitlusoperaatori erialade juhtõpetaja. 

Ivari poolt sai kinnisvarahalduri õppekava väljatöötamine ja rakendamine. Märksõnadeks võib 
esile tuua - sammuke ette mõtlemine, uus suund meie koolis tulevikutrende arvestades. Lisaks 
ka kooli kaardile toomine - uued inimesed uuest valdkonnast,  kes viivad info edasi. 

Ivari sõnum: „Mul oli suur rõõm seista nende gruppide ees (kokku üle 40 inimese) esimesel 
päeval, mil nad meie majas olid. Ma pole ammu sellist sädelust täiskasvanute gruppide silmis 
näinud - rõõmsat positiivsust, uudishimu. Mõlemad grupid olid ootusärevad. Nad olid väga rahul, 
et sellist asja saab üldse õppida, sest seda peaaegu pole Eestis, või kui, siis Tallinnas (keegi nii 
ütles). Päris palju oli neid, kes ütlesid, et nad ei teadnudki, et kuskil pärapõrgus on selline kool 
nagu Järvamaa Kutsehariduskeskus. 

Tulevik - loodan, et eriala ja eriala õpetavad inimesed suudavad olla tasemel - mainekujundus.“  



AASTA TÖÖTAJA 2021 – AIVAR KALMUS 

 

Aivar Kalmus on meie kooli põllumajanduse valdkonnas kutseõpetaja. 

Õpilaste arvates on Aivar hea ning kogemustega õpetaja, kes tunneb enda eriala. 
Ta õpetab ja selgitab asju huvitavalt, loogiliselt ning arusaadavalt.  

Aivari tundidest saavad õpilased uusi ja vajalikke teadmisi. Tema praktilised tunnid 
on hästi jaotatud ning juhendatud. Oskab vajadusel aidata.  

Lisaks hinnatakse Aivari puhul tema muhedust, rahulikkust, huumorimeelsust ning 
rõõmsust. Ta on äge õpetaja, kes suudab tundides meeleolu üleval hoida. Nii 
mõnelegi õpilasele on jäänud Aivari tundidest parimad mälestused. 

  



AASTA ÕPILANE 2021 PAIDE ÕPPEKOHAS – MAUNO ROOTS 

 

Mauno Roots omandab IT-süsteemide nooremspetsialisti (IT-19) eriala. 

Kohe õpingute alguses liitus Mauno ilma igasuguse aeganõudva „moosimiseta“ kooli 
õpilasesinduse tegevustega ja on aktiivne liige tänaseni. Pikk on nimekiri üritustest ja 
ettevõtmistest, mille organiseerija ja/või osaleja on noormees olnud kahel eelneval õppeaastal.  

Oma iseloomult rahuliku ja vaoshoitud isiksusena on Mauno ka meekonna liikmena teisi 
arvestav ja motiveeriv ning koostöövalmis. Temale usaldatud ülesanded on täidetud korrektselt.  

Mauno on esindanud kooli Liivimaa kutsekoolide sügismängudel 2019 ja osalenud Haapsalu 
Kutsehariduskeskuses toimunud IT-süsteemide spetsialistide vabariiklikul kutsemeistrivõistlusel 
Noor Meister 2021. Suureks väärtuseks peab õpilane teda arendanud võistluskogemust. 
„Kogemuste pärast tulebki sellistel võistlustel käia“, rõhutab õpilane. 

Õppetöös suudab Mauno end järje peal hoida. On leidnud sisemised vahendid, et end 
motiveerida ja mahajäämusteta kahel distantsõppeperioodil kursused lõpetada. Kaasõpilastele 
on ta muhe, mõistev ja toetav semu. 



AASTA ÕPILANE 2021 SÄREVERE ÕPPEKOHAS – SIIM ARUSALU 

 

Siim Arusalu - omandab põllumajandustöötaja (PM-20) eriala. 

Siim on laia silmaringiga, heade teadmiste ja praktiliste oskustega võimekas õpilane, 
kes oskab alati huvitavast vaatevinklist küsimusi esitada. Ta on igal ajal, ka oma vabast 
ajast, valmis appi tulema, kui mõni töö laudas või põllul vajab tegemist. Olgu selleks 
küüni seina ehitus, lammaste pügamine või mõni muu tegemist vajav töö.  

Siim on sõbralik ja abivalmis, osaleb aktiivselt erinevates ettevõtmistes, kuid ei tegutse 
kunagi uisapäisa. Teda näeb osalemas kooliüritustel ja mälumängudes, vabariiklikul 
künnivõistlusel kündmas, kooli tutvustamas EPA (Eesti Põllumajanduse Aastanäitus) 
messil jm.  

Siimu loodud on mitmed põllumajanduse eriala tutvustavad ja tegevusi kajastavad 
videod. 


