


EVE EKŠTEIN

Eve Ekštein on Paide õppekoha 
õpilaskodu korrapidaja.

Õpilaste arvates on Eve 
noortepärane ja hea huumorimeelega 

õpilaskodu korrapidaja, kellega on 
hea suhelda, sest ta kuulab alati ära 
nende muresid ning aitab ja nõustab, 

kuidas oskab.

Lisaks on Eve heasüdamlik, lahe 
ning abivalmis, ent ka range kui 

selleks vajadust on. Ta suhtub enda 
töösse kohusetundlikult.

Eve on õpilaskodus pesitsevatele 
õpilastele justkui ema eest. Ta saab 

läbi nii õpilaste kui ka 
õpetajatega.



EVELI LAURSON

Eveli Laurson on IT, logistika ja
kaubanduse valdkonna kutseõpetaja.

Õpilased hindavad Eveli puhul seda, 
et tema õpetamismeetodid on mitmekesised 

ning ta oskab hästi selgitada õppetööga 
seotud materjale nii, et õpetatu õpilastele

ka meelde jääb.

Õpilaste sõnul on Eveli vooruseks kannatlikkus. 
Murede korral pakub lahendusi.

Lisaks on Eveli hea suhtleja, mõistlik, rahulik
ning hea kuulaja. Tema usaldusväärsus 

ning rõõmsameelsus muudab tundi tulnud
tusaste õpilaste tuju alati paremaks.

Eveli on juba aastaid aidanud korraldada 
logistikute ning laotöötajate „Noor Meister“ 

kutsemeistrivõistlusi, kus meie kooli 
õpilased on saavutanud edukaid 

ning auhinnalisi kohti.



MARIKA KASVAND

Marika Kasvand on toitlustuse ja 
teeninduse valdkonna kutseõpetaja.

Marika on õpetaja, kellega on õpilastel lihtne 
suhelda, sest ta mõistab neid ning 

näitab vajadusel tundides kõike ette, 
kui millestki aru ei saada. Vastutulelikuna ta 
kuulab ning arvestab õpilastega. Praktilistel 

tundidel annab väga head tagasisidet.

Õpilastele meeldivad Marika grupitööd ning 
õpetamismeetodid, sest need on huvitavad ning 
arusaadavalt lahti seletatud. Samas suudab ta 
tundides hoida korda ega ole liiga range, kui 

selleks just vajadust ei ole.

Õpilaste arvates on Marika ka lõbus ning hea 
iseloomuga, sest oskab nalja visata. 

Lisaks näeb ta alati ka superhea välja.

Tänu Marika juhendamisele on meie kooli 
koka eriala õpilased saavutanud 

Noor Kokk kutsevõistlustel 
auhinnalisi kohti. 



REILI VASSILJEV

Reili Vassiljev on toitlustuse,
teeninduse ja sotsiaaltöö valdkonna

õppegruppide juhataja.

Õpilastele meeldib Reili puhul 
tema huumorimeel, viisakus, 

rõõmsameelsus ning hea suhtlemisoskus.
Ta jagab õpilastele informatsiooni ning 

vastab küsimustele, kui midagi 
arusaamatuks jääb.

Lisaks on Reili julge, aga ka usaldusväärne 
isiksus, kellele saab muresid kurta. 

Ta hoiab õpilasi ning muretseb nende 
puudumiste ja hinnete pärast, 

pingutades, et õpilastel koolitööd jm 
vajalikud kooliga seotud tegevused 

tehtud saaksid. 



REELIKA LIPPUR

Reelika Lippur on üldharidusainete 
valdkonna juhtõpetaja.

Õpilaste arvates on Reelika tunnid 
põhjalikud, aga ka huvitavad. 

Ta ei õpeta mõttetuid asju ega muuda 
tunnid igavateks, sest õpiülesanded on 
arusaadavad ning hästi üles ehitatud.

Lisaks on Reelika õpilaste arvates hea 
suhtlemisoskusega, hooliv, abivalmis 
ning tore õpetaja. Ta mõistab õpilasi 

ning suhtub neisse hästi.

Reelika eestvedamisel on meil koolis 
toimunud meeldejäävad ning 
õpetlikud riigikaitsenädalad 

1. kursustele.



AIVAR KALMUS

Aivar Kalmus on põllumajanduse 
valdkonna 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.



GENNADI OLONEN

Gennadi Olonen on auto erialade 
õppegruppide kutseõpetaja.

Gennadi on õpilaste arvates pädev ja 
järjekindel õpetaja, kes oskab tunnid 

huvitavaks ja lõbusaks muuta. 
Ta õpetab hästi ning selgitab 

õppetööd arusaamiseni.

Gennadit peetakse oma ala 
spetsialistiks, kes suudab vajadusel 
ka telefonivestluse teel juhendada. 

Aitab küsimuste korral.

Lisaks on Gennadi hea huumorimeele
ja jutuga, siiras, sõbralik ning 

energiline. Tänu tema juhendamisele 
on õpilased saavutanud 

auto erialade kutsevõistlustel 
häid tulemusi.



MAIU ROIO

Maiu Roio on ehitusvaldkonna 
õppegruppide kutseõpetaja.

Maiu on paljudele õpilastele lemmikuks õpetajaks, 
sest ta käitub õpilastega toredalt, hoolivalt ning 

otsekoheselt. Ta on ka naljakas ehk siis hea 
huumorimeelega.

Maiu on ka vastutulelik, abivalmis 
ning oskab õpilaste muresid ära kuulata

ja toetav olla. Ta saab noortega hästi läbi ning 
mõistab nende nalju, samas oskab ka korda hoida, 

kuna suhtub enda töösse tõsiselt.

Tundide osas meeldib õpilastele lisaks, et need on 
lõbusad, toredad ning õpetlikud. Hinnatud on ka 

tema poolt antud praktilised tegevused, mis lisavad 
õpilaste ellu häid ning asjalikke kogemusi.

Maiu tunneb enda eriala suurepäraselt. 
Ta on õpilasi ettevalmistanud ka „Noor Meister“ 

ehitusviimistlejate ja plaatijate
kutsemeistrivõistlusteks.



REIMO ILVES

Reimo Ilves on ehitusvaldkonna 
õppegruppide kutseõpetaja.

Õpilaste sõnul on Reimo sõbralik, tore, kohusetundlik, 
abivalmis, konkreetne ning igati eeskujulik ja teguderohke 

õpetaja. Ta oskab noortega suhelda ning nalja visata. 
Kohati on tema ees noortel ka aukartus.

Paljudele õpilastele on Reimo ka justkui isa eest, kes oskab 
hoida neid, nagu enda lapsi. Enda positiivse meelega särab 
ta, nagu „päike“. Koostöö õpilastega sujub suurepäraselt.

Reimot peetakse väga heaks õpetajaks, kelle tunnid on 
toredad, sisaldavad asjalikke juhiseid ning meeldivaid 

praktikatunde. Reimo õpetamismeetodid on puhas „kuld“, 
sest ta mõistab enda tööd, oskab õpilasi tööle panna, 

laseb neil ka iseseisvalt mõelda, aga vajadusel 
teeb kõike ka puust ja punaseks selgeks.

Reimo hoolitseb ka selle eest, et õppevahendid ja -varustus 
olemas oleksid. Ta märkab õpilastes potentsiaali ning 

motiveerib seda edasi kasutama ning arendama.

Tänu Reimo juhendamisele on õpilased edukalt 
esindanud kooli nii künnivõistlustel kui ka 

riigiteede korrashoiu kutsevõistlustel.



REET JÄNES

Reet Jänes on hobuhooldaja eriala 
õppegruppide kutseõpetaja ning 

ratsasporditreener.

Õpilaste arvates on Reet õpetajana aus, heasüdamlik, 
kohusetundlik, meeldiv ning rõõmsameelne. Omal kohal 

on ka noorte naljade mõistmine ning omalt poolt 
maitsekate naljade vastu viskamine.

Õpilastele meeldib ka see, et Reet ei keeruta, vaid ütleb 
seda, mida mõtleb. Ta suhtub õpilastesse võrdselt ning 

rõõmustab nende saavutuste üle. Murede korral on
alati abivalmis.

Reet muudab õpilaste õppimise meeldivaks, sest tema 
õppemeetodid on hästi läbimõeldud ja põnevad. Ta lihtsalt 

suudab luua meeldiva õpikeskkonda. 

Kõrgelt hinnatakse sedagi, et Reet omab hobuhooldaja 
erialal suurepäraseid kogemusi, tunneb anatoomiat 

ning teab hobuvarustusest kõike.

Reet viib läbi ka ratsasporditreeninguid, kus annab 
õpilastele vajalikku tagasisidet. Tänu tema 

juhendamisele on õpilased edukalt esindanud
kooli ratsaspordivõistlustel.


