
2017 AURAAMAT 

EESTI ASJA AJAJA 2017 - Kaja Piirfeldt 

 
Kaja Piirfeldt seisab selle eest, et eesti toit oleks kvaliteetne ja kättesaadav ning et jätkuks 
haritud põllumehi. 
Kaja arendab oma talu, juhib noortalunike liitu, seisab põllumeeste õiguste eest ja õpetab meie 
koolis tulevasi maaelu spetsialiste. 

  

AASTA ÕPETAJA 2017 - Rita Vaher 

 
Rita Vaher on töötanud  Järvamaa Kutsehariduskeskuses 5 aastat puhastusteeninduse valdkonna 
kutseõpetajana ning selle aja jooksul üles näidanud suurt õpihimu erialaliste uuenduste järele.   

Ta on hiljuti kaasa löönud kahes rahvusvahelises projektis. Ühes oli eesmärgiks standardite ja 

õppimistaseme tõstmine ning puhastusteenindaja eriala spetsialiseerumine tervishoiuasutuses 
töötamiseks ning teises oli eesmärgiks propageerida hügieeni puudutavate teadmiste ja 
õppimisvõimaluste arendamist nii tervishoiu kui puhastusteeninduse valdkonnas. Projekti käigus 
töötati välja mitmekeelne digitaalne õppematerjal, mida saab kasutada nii kutseõppes kui ka 
tööturul uute töötajate väljaõpetamiseks ning samuti olemasolevate töötajate täiendkoolituseks.  
Rita õpilased toovad igal aastal Puhastusteeninduse eriala üleriigilistelt kutsemeistrivõistlustelt 
kaasa auhinnalisi kohti. Ta koolitab edukalt nii täiskasvanute täienduskoolituses kui ka 

töökohapõhises õppes olevaid töötajaid.  
Rita on nii kolleegide kui õpilaste hulgas tunnustatud kui tasakaalukas ja rahulik õpetaja, kes on 
alati abivalmis ja sõbralik.  



AASTA ÕPPIJA 2017 - Hele Kingisepp 

 
Hele Kingisepp lõpetas 2017 aastal Kopli Ametikooli Disaini ja käsitöö õppesuunal NAHKKÄSITÖÖ 
VALMISTAJA tase 4 eriala.  
Hele töötab üheksandat aastat koolis talliõpetajana andes hobuerialade õpilastele tallitöö tunde.  

Ta on käsitööhuviline kes peale kooli lõpetamist juba käesolevast õppeaastast hakkab õpilastele 
õpetama ka nahatööd ja kõike mis on seotud hobuste varustuse disaini, toote kavandamise ja ka 
varustuse parandamisega.  

  

AASTA VÕITJA 2017 - Ivar Kohjus  

 

Ivar Kohjus on energeetika ja automaatika, ehituse ning transpordivahendite üksuse juhtõpetaja. 

Tänu Ivari aastatepikkusele pingutusele on koolis alustanud uus eriala - veekäitlusoperaator.  
Uue eriala avamiseks tuli koostada ka uus õppekava uues õppekavarühmas (st. rajas uue 
õppesuuna) ning organiseerida õppetöö ja leida pädevad õpetajad. 
Ivar on aktiivne uute koostööpartnerite ja toetajate leidmisel. 



AASTA TULEMUS 2017 - Urve Vene 

 

Urve Vene on Järvamaa Kutsehariduskeskuse kulujuht. 

Tänu Urve metoodilisusele ja tulemuslikkusele on õppekohtade liitmise protsess jõudnud lõpule 
ning mitu aastat kestnud segadus on saanud lahendatud. 

  

AASTA EDUKAIM 2017 - Signe Valdma  

 

Signe Valdma on Järvamaa Kutsehariduskeskuses projektijuht. 

Signe on viimase aasta jooksul koostanud ja läbi viinud palju projekte uueneva õpikäsitluse 

arendamiseks. Samuti on väga hästi käivitunud töökohapõhine õpe. 
Ta on edukate projektide edukas juht, tänu kelle tööle on suur hulk kooli töötajaid saanud 
võimaluse ennast arendada. 



 AASTA HEATEGU 2017 - Maiu Roio 

 

Maiu Roio on tegus energeetika ja automaatika, ehituse ning transpordivahendite üksuses 
kutseõpetajana. 

Maiu on kogu oma olemuse ning abivalmidusega alati suureks abiks nii kogu kooli, kuid eriti just 
ehitusvaldkonna edasiarendamisel ja mainekujundamisel. Ehitusvaldkond, kogu oma 
meeskonnaga, on aga palju abiks koolikeskkonna parendamisel. Maiu on ehitusmaja hea hing kes 
leiab aega seista oma valdkonna hea käekäigu eest ka väljaspool tunde. 

  

AASTA TÖÖTAJA 2017 PAIDE ÕPPEKOHAS - Marike Reedla 

 

Marike Reedla on meie koolis kutseõpetaja, ent ka Särevere mõisa perenaine. 

Õpilaste sõnul on Marike väga sõbralik, vastutulelik ning arusaaja inimene. Ta on õpetaja, kellega 
on õpilastel hea suhelda ning võimalik kõigest rääkida. Tema tundides on alati väga tore ning 
lõbus, sest sinna minnes ning ka lahkudes, on õpilastel alati ülevoolavalt hea tuju. Marike on 
lihtsalt õpilaste südamesse pugenud ning hinnatakse väga, et ta hoolitseb noorte heaolu eest. 



 AASTA TÖÖTAJA 2017 SÄREVERE ÕPPEKOHAS - Kaja Piirfeldt 

 

Kaja Piirfeldt tegutseb põllumajanduse (taimeja loomakasvatus) üksuses kutseõpetajana. 
Õpilaste sõnul on Kaja väga pädev oma eriala õpetamisel ning lisaks muudab ta tunnid 
mitmekülgseks. 

  

AASTA ÕPILANE 2017 PAIDE ÕPPEKOHAS - Evelin Lillepea 

 

Evelin Lillepea õpib koka eriala teisel kursusel. 

Evelin on aktiivne, lõbus ja kohusetundlik. Tegutseb alati koheselt ning sihikindlalt. Ta ei näe 
probleeme, vaid näeb lahendusi ning on lugupidav nii enda kui ka kaasõpilaste suhtes. 



 AASTA ÕPILANE 2017 SÄREVERE ÕPPEKOHAS - Kristiine Frei 

 

Kristiine Frei õpib põllumajandustöötaja eriala teisel kursusel. 

Kristiine suhtumine õppetöösse on kohusetundlik ning ta teeb talle antud ülesanded ära õigeaegselt 
ja hästi. Kristiine õpitulemused on väga head. Ta osaleb aktiivselt õppetöövälises tegevuses nii 
koolis kui ka koolist väljaspool. Aitab üritusi korraldada ja võtab nendest aktiivselt osa 
(mälumängud, Liivimaa kutsekoolide sügismängud jms). Kristiine on kooli esindanud Noortalunike 
võistlustel, kaunima vissi konkursil, Eesti künnimeistrivõistlustel jm. Ta on hea suhtleja, kes leiab 
kergesti kontakti nii endaealiste kui ka täiskasvanutega. Kristiine on oma õppegrupis 
kursusevanem. 

 

 


