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Aili Agarmaa

Aili Agarmaa on 
JKHK Gümnaasiumi

matemaatika õpetaja

Õpilaste sõnul on Aili 
abivalmis, alati heatujuline 

ning rõõmsameelne.

Ta hindab õpilaste teadmisi 
ning on aidanud 

järje peale saada õpilastel, 
kes on matemaatikaga jännis olnud.

Aili õpetamismeetodid on 
kaasaegsed ning ta oskab kõike 

selgitada põhjalikult. 
Tema tundides ollakse 

alati hea meelega. 

Lisaks on Aili tore, lahke 
ning hea naljasoonega.



Aili Kendaru

Aili Kendaru on logistika ja
kaubanduse valdkonna kutseõpetaja.

Õpilastele meeldivad Aili üles ehitatud nii 
teoreetilised kui ka praktilised tunnid, kuna 

need on huvitavad. Ta oskab pikki ja 
keerulisi tekste lühidalt ja arusaadavalt 

lahti seletada. Meeldivad tema 
korraldatud grupitööd.

Iseloomult on Aili hea, abivalmis, 
vastutulelik ning rahulik õpetaja, kes 

hoolib enda õpilastest. Hinnatakse ka tema 
erialaseid töökogemusi.

Aili on juba aastaid aidanud korraldada 
logistikute ning laotöötajate „Noor 

Meister“ kutsemeistrivõistlusi, kus lisaks 
läbi tema juhendamise on meie kooli 

õpilased saavutanud üsna tihti edukaid 
ning auhinnalisi tulemusi. Näiteks kaks 
aastat järjest on võit tulnud meie kooli.



Eve Ekštein

Eve Ekštein on Paide õppekoha 
õpilaskodu korrapidaja.

Õpilaste arvates on Eve noortepärane
ja hea huumorimeelega õpilaskodu 

korrapidaja, kes suhtub enda töösse 
kohusetundlikult. 

Eve oskab olla karm, aga õiglane. 
Ta on äge, sõbralik ning mõistlik. 

Kohati jagab asjalikke õpetussõnu 
isegi paremini kui õpetajad.

Eve ei ole mitte ainult abivalmis 
ja usaldusväärne, vaid oskab ka 

õpilaste muresid ära kuulata ning 
nõu anda. Tal on kogemused elust 

enesest. Ta oskab õpilaste 
tuju üleval hoida ning temaga 

saab rääkida kui vana hea 
sõbraga.



Juri Vassiljev

Juri Vassiljev on IT valdkonnas
kutseõpetaja ning praktikajuhendaja.

Juri on õpilaste arvates viisakas, sõbralik ning väga 
hea õpetaja. Tema tunnid on hästi üles ehitatud, 

põnevad ning huvitavad. Ta oskab õppetööd 
rahulikult ent samas ka asjalikult lahti seletada. 

Igas tunnis õpib midagi uut.

Õpetades rakendab Juri IT valdkonnas enda 
laialdasi teadmisi ning hoiatab õpilasi nende 

tüüpilistest vigadest nii tundides kui ka 
kübermaailmas. On näha, et tal on soov õpetada, 
aga efektiivselt. Seletused aitavad tundides luua 

visuaalset pilti.

Juri on väga hea ka diskuteerimises ning võtab 
õpilasi mitte ainult kui õpilastena, vaid kui 

tulevaste kolleegidena.

Tänu Juri juhendamisele on meie kooli õpilased 
saavutanud IT valdkonnas näiteks 

Küberkaitsealasel võistlusel "KüberPuuring", 
IT-süsteemide nooremspetsialistide praktilistel 

pädevusvõistlustel ning küberturvalisuse „Magic
CTF“ võistlusel häid tulemusi.



Reili Vassiljev

Reili Vassiljev on toitlustuse,
teeninduse ja sotsiaaltöö valdkonna

õppegruppide juhataja.

Õpilaste sõnul on Reili hea kuulaja, toetav 
ja alati murede korral abiks. Teda saab 

usaldada. Hinnatakse ka tema 
rõõmsameelsust ja suhtlemisoskust. Oskab 

anda ka kriitilist ning konstruktiivset 
tagasisidet, kui selleks vajadust on.

Reili jagab informatsiooni õigeaegselt ning 
vastab küsimustele kui midagi 

arusaamatuks jääb.

Reili on asjalik ning hoolitseb selle eest, 
et kõik peaks olema nii nagu peab. 

Näiteks hoiab õpilasi ning muretseb 
nende puudumiste ja hinnete pärast, 
pingutades, et õpilastel koolitööd jm 
vajalikud kooliga seotud tegevused 

tehtud saaksid. 



Virgo Õitspuu

Virgo Õitspuu on Paide õppekoha
kehalise kasvatuse õpetaja.

Õpilaste sõnul on Virgo 
väga hea, heatujuline, mõistev 
ning vahva õpetaja, kes ei lase 

õpilastel tundides tegutseda mitte 
ainult võimlas ega õues, vaid ka 

jõusaalis. Ta on huvitav ning 
oskab jääda ka rahulikuks.

Virgo tunnid on mitmekülgsed 
ning pakuvad koormust piisavas 

koguses. Ei ole liiga kerged 
ega ka liiga rasked, vaid 

tasakaalukad.

Virgo aitab õpilastel viia nende 
füüsilised vormid, koormused 

ning oskused paremale tasemele.



Eiki Hansar

Eiki Hansar on ehituse valdkonna 
õppegruppide kutseõpetaja.

Õpilaste sõnul on Eiki hea õpetaja, 
kes tunneb enda eriala. 

Teda peetakse toredaks, lahedaks 
ning abivalmiks juhendajaks.

Õpilastele meeldivad nii Eiki 
teoreetilised kui ka praktilised tunnid, 

sest õppematerjal on selgelt ja 
arusaadavalt esile toodud. Huvitavaks 

muudavad tunnid asjaolud, et ta räägib, 
kuidas ja mida õigesti teha, tuues esile 

ka enda kogemusi. Annab peale 
praktilisi töid ka konstruktiivset 

tagasisidet, mis läks õigesti, mida 
võiks teisiti teha.

Tundides saab ka nalja.



Helle Lavrentjev

Helle Lavrentjev on hobuhooldaja 
eriala õppegruppide kutseõpetaja.

Õpilaste arvates iseloomustavad Hellet mitmed 
positiivsed omadused – julge, lahe, heatahtlik, 
sõbralik, hooliv, toetav, hea huumorimeelega 
ning armas. Lisaks on ta ka hea suhtleja, keda 

saab usaldada. Murede korral annab head nõu, 
motiveerib ja tõstab tuju.

Helle oskab kuulata õpilasi ning soovib, et 
õpilased areneksid õppetöös nii erialaselt kui 
ka isiksustena. Ta oskab tunnid huvitavaks ja 
lõbusaks muuta, aga hoiab ka korda ega lase 

endale pähe istuda. Vajadusel noomib.

Helle tunnid on hästi ülesehitatud. Hoiab silma 
peal ka ohutusel. Toob esile õpilaste vead ning 
aitab neid parandada. Lisaks on tal tore ning 

nunnu kutsu alati tööl kaasas, kes päeva 
rõõmsamaks muudab.

Helle on juba aastaid olnud üks peamisi 
JKHK ratsavõistluste korraldajaid.



Karl Aru

Karl Aru on taimekasvatuse tootmisjuht 
ning õpetaja põllumajanduse 

valdkonnas.

Õpilaste sõnul on Karl õpetaja, 
kes tunneb enda eriala. Ta oskab 

õppetundide sisust huvitavalt ja põnevalt 
rääkida. Tundides juba igav ei hakka. 

Annab edasi teadmisi praktilistest 
kogemustest.

Karl oskab õppetööd hästi selgitada nii 
teooria- kui ka praktikatundides, 

lausa kaasahaaravalt. Ta on mõistlik, 
hea naljasoonega, suurepärane 

organiseerija aga oskab ka korda luua.

Karl ei ole mitte ainult aidanud 
põllumajandustehnikat ette valmistada, 

vaid suutnud ka õpilasi juhendada 
künnivõistlusteks, kus nad on 

saavutanud häid tulemusi.



Maiu Roio

Maiu Roio on ehituse valdkonna 
õppegruppide kutseõpetaja.

Õpilaste sõnul on Maiu tundides huvitav 
ja põnev, sest ta segab kokku nii 
teooria- kui ka praktilised tunnid, 
andes kokku väga hea koosluse. 

Seletab õppematerjale hästi. 
On hea juhendaja.

Maiu on tore ja rõõmsameelne isiksus, 
kes suudab mõnusa huumoriga ka kõige 

halvema tuju rõõmsaks muuta. Ta on 
energiline ja hooliv ning teeb enda tööd 
suure hoole ja armastusega. Lisaks on 
ta äge ja positiivne inimene, kes tunneb 
reaalselt huvi, kuidas õpilastel läheb.

Maiu on õpilasi ettevalmistanud plaatijate
ja ehitusviimistlejate „Noor Meister“ 

kutsevõistlusteks, samas ka antud üritusel 
olles üheks peakorraldajaks.



Reimo Ilves

Reimo Ilves on ehituse valdkonna 
õppegruppide kutseõpetaja.

Õpilaste arvates on Reimo hea tujuga, tark 
ja töökas õpetaja, kelle tunnid on meeldejäävad, 

sest ta pakub alati asjalikke erialaga seotud 
tegevusi. Ta oskab õpetada efektiivselt, sest 

tunneb enda valdkonda.

Reimot peetakse koguni särava naeratusega 
soliidseks eeskujuks, sest tema eestvedamisel 

saab palju tehtud. Ta on hea suhtleja, 
huumorimeelne ja motiveeriv. 

Annab erialaselt häid nõuandeid.

Tänu Reimo juhendamisele on õpilased 
edukalt esindanud kooli nii künnivõistlustel 
kui ka riigiteede korrashoiu kutsevõistlustel. 

Ja mitte ainult. Ta on koguni ka ise edukalt 
künnimeistrivõistlustel osalenud. Aastal 2021 
saavutas Reimo vabaklassi Eesti kündmise 

meistrivõistlustel auväärse teise 
ning aastal 2022 meistrite kategoorias 

kolmanda koha. 



Tõnu Taalimäe

Tõnu Taalimäe on  
mootorsõidukitehnika õppebaasis 

õpetaja ning töökoja meister.

Õpilaste sõnul on Tõnu norm, osav, 
sõbralik ning tark õpetaja, kelle 

teooria- ja praktikatunnid on 
väga head. Ta on otsekohene, 
toimekas ja õpetab ägedalt.

Tõnu viib tunnid põhjalikult läbi ja 
muudab ka kodutööd huvitavaks. 

Juhendab asjalikult, samas mõistab ka nalja. 
Laseb õpilastel palju praktiseerida. 

Tõnu on ettevalmistanud võistlusteks 
nii enda kui ka õpilaste rallisõiduautosid. 

Ta on korraldanud kutseõppeasutuste 
vahelist sõiduautotehnikute 

pädevusvõistlust ning osalenud 
korduvalt edukalt erinevatel rallivõistlustel 

nii üksi kui ka koos õpilastega. 
Näiteks Mannergute Mõõduvõtul jm.


