
MARTIN MÄRTINSON

(AT-17)

Martin omandab

sõiduautotehniku

eriala III kursusel.

Martin on õpetajate sõnul noormees, 

kes teab, mida ta tahab ja on valmis selle 

nimel tegutsema. 

Tema õpitulemused on positiivsed. 

Martin peab kinni kokkulepetest ja 

esitab tööd tähtajaliselt.

Kaaslastesse suhtub Martin positiivselt. 

Martinil on lai silmaring ja peen 

huumorimeel. Aktiivselt osaleb ta ka 

kooli mälumängudel.



GETTER LASS

(EV-18)

Getter omandab 

ehitusviimistleja

eriala II kursusel.

Getter on aktiivne õpilasesinduse liige, 

kes on osalenud mitmetel koolisisestel 

üritustel nii osaleja kui ka abistaja rollis. 

Lisaks osaleb ta näiteringis, mille kaudu 

on tagasihoidlikust neiust saanud märksa 

julgem õpilane. Ta on esinenud nii 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse 

jõuluaktusel, EV101 vastuvõtul kui ka 

avaaktusel. 

Getter on esindanud kooli ka 

kutsekoolide suvepäevadel.



KRISTEL KESKÜLA

(PH-18)

Kristel omandab 

hobuhooldaja 

eriala II kursusel.

Kristel on õpetajate sõnul 

kohusetundlik ja vastutulelik õpilane. 

Ta on heatahtlik ja positiivne neiu, 

kellel on alati nägu naerul. Kui ta näeb, 

et midagi on vaja teha või keegi vajab 

abi, siis on alati valmis aitama. Ei löö 

risti ette mitte millegi ees. 

Lisaks osaleb Kristel koolisisestel 

üritustel abistaja rollis ja aktiivselt 

ratsatreeningutel. Kristel võttis osa ka 

ratsa treeningvõistlustest, kus 

saavutas auväärse kolmanda koha.



MARIT PUDEL

(PM-17)

Marit omandab 

põllumajandustöötaja

eriala III kursusel.

Marit paistab silma heade õppetulemustega ja 

tubli klassivanemana. Ta on osalenud aktiivse 

õpilasesinduse liikmena korduvalt koolisisestel 

üritustel nii osaleja kui ka abistaja rollis. 

Marit on esindanud Järvamaa 

Kutsehariduskeskust ka koolivälistel üritustel. 

Näiteks kutsekoolide suvepäevadel, Luige Maaelu 

Näituslaadal, Poolas Agrolympiks 2019 võistlustel 

(saavutatud võistkondlikult 6 koht) ning Austrias 

Europea korraldatud põllumajanduskoolide 

õpilastele lehmade välimiku lineaarse hindamise 

võistlusel, millest viimasel saavutas võistkondlikult 

auväärse teise koha.  Ka noortaluniku võistlustel 

on ta saavutanud häid tulemusi.



TAUNO PALANEN

(TE-17)

Tauno omandab 

teedeehitaja

eriala III kursusel.

Tauno on õpetajate sõnul äärmiselt 

kohusetundlik ning alati tundides 

kohal. Samuti saab ta hästi läbi ka 

kaasõpilastega. Lisaks osaleb Tauno 

aktiivselt ka koolisisestel üritustel, on 

õpilasesinduse liikmena heas mõttes 

igati tegus ning on korduvalt 

fotograafi rollis jäädvustanud 

erinevaid üritusi. 

Tauno on esindanud kooli ka korduvalt 

kutsekoolide suvepäevadel.



ROBIN-RUUBEN RIKK

(IT-17)

Robin omandab 

IT süsteemide 

nooremspetsialisti 

eriala III kursusel.

Robin-Ruuben valis kaks aastat tagasi IT-süsteemide 

nooremspetsialisti eriala meie koolis. Senine õppetöö 

näitab, et õige eriala ja õige õpilane said kokku. Õppeaja 

jooksul on arenenud lihtsast pisut jutukastki koolipoisist 

ennast juhtiv õppija. On seadnud eesmärgid edasiseks 

eluks ja suunab oma tegevusi järjekindlalt nende 

täitumiseks. Seda kinnitab ka tema praktika juhendaja poolt 

antud iseloomustus: „Robin-Ruuben on arvutitest huvitatud, 

saab hakkama iseseisvalt, on kohusetundlik ja töökas.“ 

Õpetajate silmis on tema eriliseks tugevuseks tähtaegadest 

kinnipidamise ja kella tundmise oskus.

Grupikaaslaste meelest on ta töökas, abivalmis, positiivse 

suhtumise ja hea huumorisoonega sell.

Detsembris on Robin-Ruuben kooli vabariiklikul 

IT-võistlustel KüberPähkel esindava meeskonna liige.



ALICE ADAMSON

(KO-18)

Alice omandab 

koka 

eriala II kursusel.

Alice paistab õpetajate sõnul silma 

nii hea õpitulemuste, abivalmis, 

kohusetundliku kui ka aktiivse õpilasena, 

kes osaleb aktiivselt koolisisestel üritustel 

nii osaleja kui abistaja rollis. 

Alice peab lugu kaasõpilastest ja 

õpetajatest ning tema peale võib alati loota.

Alice on esindanud kooli ka 

Saaremaa noorte infomessil

"Tuleviku kompass".



HENRI TULLUS

(KÖA-19)

Henri omandab 

köögiabilise 

eriala I kursusel.

Henri on 

väga kohusetundlik ja 

õpihimuline noormees, 

kes õpib meie koolis juba 

teisel erialal. 

Õpetajate sõnul on Henri 

töökas ja järjekindel õpilane, 

kes töötab tunnis 

rõõmuga kaasa. 



MARIE RÄÄK-KUUSMA

(LK-17)

Marie omandab 

logistiku abi 

eriala III kursusel.

Õpetajate sõnul esmalt ehk malbegi loomusega näiv 

Marie on tegelikult iseseisev, ennastjuhtiv, raskustega 

toimetulev, kohusetundlik ning abivalmis õpilane.

Marie on aktiivne õpilasesinduse liige, osaleb 

mälumängudel, on koolisisestel üritustel nii osaleja 

kui ka abistaja rollis.

Võttis osa Meediapädevuse projekti koolitustest. 

Rajaleidja „#Rajafläsh“ interaktiivse karjääri 

pildimängus osalemine päädis eripreemiaga. 

Marie on käinud ka Järvamaa Kutsehariduskeskust 

tutvustamas oskuste festivalil "Noor Meister" ning 

saavutas kooli tutvustavate reklaamklippide võistlusel 

auväärse teise koha.

Lisaks koolitööle on Marie aktiivne Kodutütar.


