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Annika Meressaar
KO-20

Annika Meressaar omandab 
koka eriala III kursusel.

Annika on sõbralik ja abivalmis, 
õpilane, kes osaleb ja aitab korraldada 
kooli üritusi. Ta on hea meeskonnaliige 

ning vajadusel võtab ka juhirolli.

Annika on alati nõus minema appi, kui 
abikäsi puudu jääb. Ta on väga laia 

silmaringiga, peab lugu kaasõpilastest 
ja õpetajatest. Isiksusena on ta 

vaoshoitud ning tasakaalukas. Annikal 
on head tulemused nii teoreetilises 

õppes kui praktilistes töödes.

Noor Meister 2022 koka võistlustel 
saavutas Annika auväärse teise koha. 

Oskuste ÖÖ´l oli Annika köögis 
abistamas ning valmistamas noorte 

meisterkokkade õhtusööki.



Robin Jõe
KÖA-21

Robin Jõe omandab 
köögiabilise eriala II kursusel.

Õpetajad iseloomustavad Robinit kui 
rahulikku, kohusetundliku ja püüdliku 

õpilasena, kes küsib vajadusel alati 
lisaküsimusi ega tegutse uisapäisa.

Robin on sõbralik ja rõõmsameelne 
õpilane, kes igal võimalusel osaleb 
koolisisestel üritustel või aitab neid 

korraldada. Ta on väga osav 
meeskonnatöös ning vajadusel võtab ka 

juhirolli. Lisaks on Robin väga tähelepanelik 
erinevate tööde tegemistel ning tema peale 

saavad loota nii õpetajad kui ka 
kaasõpilased.

Robin oli Noor Meister 
puhastusteenindajate kutsemeistrivõistlustel 

ning Laskesuusatamise Föderatsiooni 
konverentsil toitlustuse ja teeninduse 
valdkonna poolelt tubliks abiliseks. 



Karl Romet Somelar
IT-20

Karl Romet Somelar omandab 
IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala 

III kursusel.

Karl Romet on läbi kolme õppeaasta silma 
paistnud kui ennast juhtiv õppija. Hindab täpsust, 

konkreetsust ega karda pingutust.

Karl Romet ei luba endale lõpetamata asju, 
pingutab iseseisvalt lahenduste nimel. On valmis 
saavutatut/leitud infot jagama kaaslastega. Tema 

edukust ja õnnestumisi toetab tema sotsiaalne 
küpsus. Noormees ei anna kergelt alla, ei loobu 

takistuste ees, mõtleb, uurib, küsib abi.

Karl Romet on osalenud aktiivselt kooli 
õpilastevahelistel mälumängudel. Ta on 

esindanud kooli aastatel 2020 ja 2021 
„Küberpuuring“ küberkaitsevõistlusel, kus aastal 
2020 saavutas võistkonnaga auväärse teise koha. 

Tulemuslikult esines möödunudaastasel 
ettevõtlusnädala Järvamaa koolide 

majandusviktoriinis.

Aasta 2022 suvel osales Karl Romet projekti 
Cyber Clever raames koolitusel Norras. 



Margo Rosme
IT-20

Margo Rosme omandab 
IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala 

III kursusel.

Margot esitasid aasta õpilase 
nominendiks üldharidusainete õpetajad, 
kuna ta on kohusetundlik, tasakaalukas 

ja püüdlik õpilane.

Margo on tunnikeskkonnas küll üsna 
vaikne ja tagasihoidlik, aga tema kirjalikud 

tööd on silmapaistvalt hästi kirjutatud. 
Näha on, et noormees kuulab, mida 

räägitakse ja mõtleb teemadega kaasa.

Margo esindas kooli IT-süsteemide 
nooremspetsialistide koolidevahelisel 

kutsevõistlusel 2022, kus saavutas 
võistkondlikult tubli 4. koha. 

Aasta 2022 suvel  osales ta ka projekti 
Cyber Clever raames koolitusel Norras. 



Angela Tamm
EV-21

Angela Tamm omandab 
ehitusviimistleja eriala II kursusel.

Angela on tubli, eeskujulik ja andekas noor 
neiu, kel alati silmad säravad ning on 

abivalmis. Sel õppeaastal osales Angela 
Erasmus+ välispraktikal Küprosel. 

Ta oli seal väga tubli ja kohusetundlik.

Angela hoiab enda õpingud alati korras ja 
seda oli näha ka Küprosel viibides. 

Iseseisvad tööd olid tal tehtud ning kui 
esines murekohtasid, siis alati kirjutas 

ja uuris, kuidas asjad paremini ja 
korrektsemalt tehtud saaks.

Angelal on hea huumorisoon, kuna ta alati 
leiab midagi, mille üle nalja visata. 

Praktilistes tundides mõtleb ta alati kaasa 
ning pakub välja erinevaid lahendusi. 

Angela iseseisvad tööd, mis vajavad koolis 
tegemist, on alati põhjalikud ning 

neid on tore lugeda.



Anni Simsalu
PH-21

Anni Simsalu omandab 
hobuhooldaja eriala II kursusel.

Anni on julge, rõõmsameelne ja 
tore kaaslane. Alati kohal ja 

abivalmis.

Anni võtab õppimisest maksimumi ja 
osaleb aktiivselt õpilasesinduses. 

Tallis on Anni kiire ja tähelepanelik, 
abiks kaaslastele ja õpetajatele.

Anni on esindanud kooli 
üle-eestilisel JKHK Kevadkarikas 2022 

ratsavõistlustel koolisõidus ning 
on osalend ka koolisisestel 

JKHK ratsutamise vigursõidus, 
kus saavutas algajate rastavõistlusel

I koha. Julge pealehakkamine 
tõigi talle edu.



Hugo Mässak
PM-20

Hugo Mässak omandab 
põllumajandustöötaja eriala III kursusel.

Hugo on õppetöösse suhtumiselt teistele eeskujuks. 
Tal on koolitööd alati õigeaegselt esitatud ja 

õpitulemused head. Hugo on abivalmis ja südamlik 
ning tegutsedes õiglane.

Esmapilgul tundub Hugo iseloomult väga tõsise 
noormehena, keda tundma õppides aga avastad, et 

ta on südikas ja hea huumorimeelega, oskab naljatades 
pingeid maha võtta ja lõbusaid olukordi tekitada.

Oma teadmisi jagab Hugo heameelega. Talle pole 
probleemiks kodutraktoriga kooli tulla, et uusimat

tehnikat kursusekaaslastele näidata ja õpetada. 
Samuti on tal silma ja julgust parendusettepanekute 

tegemiseks õppetöös.

Hugo huvialaks on ka jahindus ning sellekohaseid 
teadmisi omandab ta suure huviga. Talle meeldib jälgida 
metsloomade tegemisi läbi rajakaamerate ning teemast 

teistele põnevaid jutte pajatades läheb silm alati särama.

Hugo kireks on põlluharimine ning selles vallas on tal 
suur praktiline kogemus. Oskusi on ta näidanud nii 

rahvusvahelisel koolinoorte künnivõistlusel kui 
vabariiklikul künnimeistrivõistlusel ning noortaluniku 
kutsevõistlusel. 2022 aastal võitis Hugo vabariiklikul 
künnivõistlusel noorte klassis kolmanda koha ning 

noortaluniku kutsevõistlusel neljanda koha.



Joonas Palmisto
AT-20

Joonas Palmisto omandab 
mootorsõidukitehniku eriala III kursusel.

Joonas on noormees, kellele meeldib vabal ajal 
kooli autotehnikute töökojas aega veeta 

hooldades võidusõidutehnikat. Ta lõi kaasa ka 
autoeriala koolireklaamvideo tegemistes.

Joonas tegeleb Eesti tasemel autospordiga ning 
on osalenud mitmeid kordi rallivõistlustel. 

Võistluste nimekiri on üsna pikk, aga 
muljetavaldav. Ta on osalenud ning kooli 
esindanud aastal 2021 Lõuna-Eesti rallil, 

Viru rallil, Saaremaa Rallil ning Tarvastu Ralli 
karikaetapil. Aastal 2022 tulid ka juba tublimad 
saavutused: Sarma rallil EMV7 klassis II koht, 

kutsekoolide vahelisel sõiduautotehnikute 
päedvusvõistlusel võistkondlikult III koht, 

sõiduautotehnikute Mannergute Mõõduvõtul 
võistkondlikult III koht.

Lisaks osales Joonas aastal 2022 Lõuna-Eesti 
Rallil, Paide Rallil ning Rally Estonial 2022. Ehk 
siis võistlus toimus oma ala professionaalidega. 

Autodega seonduv õppimine ning rallisõit on 
temale südamelähedased.



Markus Habo
TE-20

Markus Habo omandab 
teedeehitaja eriala III kursusel.

Markus on õpilane, kes lisaks edukale õppetööle suudab 
olla ka igati aktiivne, abivalmis ja rõõmsa meelega 

noormees. Ta osaleb aktiivselt nii koolisisestel 
kui ka -välistel üritustel.

Markusele on üldained käkitegu. Samas ei luba ta 
endale tundides kunagi lohakust ega lollust. 

Tema tõelised kangelasteod sünnivad hoopis erialases 
tegevuses. Näiteks oli ta aastal 2020 riigiteede 

korrashoiu kutsevõistlustel korraldustiimis ning 
aastal 2021 osales lausa ise samal võistlusel, saavutades 

hooldeautojuhtide võistluskategoorias teise koha. 
Muide, ta võistles õpilasena oma-ala elukutseliste 

professionaalidega, kes seda tööd igapäevaselt teevad.

Mainimist väärt on seegi, et Markuse käe läbi ei ole 
valminud mitte ainult teedeehitaja eriala toetavad ning 

promovad videod, vaid ta on loonud ka videoklippe 
põllumajanduse erialale, Noor Meister 2021 laotöötajate 
kutsevõistlusest, aasta 2022 Erasmus+ õpirändest ning 

künnivõistlustest. Aastal 2022 esindas Markus kooli 
korraldustiimi liikmena ka Maamessil, rahvusvaheliste 

noorte künnimeistrivõistlustel ning võistkonna liikmena 
Imavere Piimapäeval, kus viimases ametikoolide ja 

piimatööstuste vahelisel väljakutsevõistlusel saavutas 
võistkonnaga esimese koha.


