
2019 AURAAMAT 

EESTI ASJA AJAJA 2019 – REELIKA HINTS 

 

Reelika Hints töötab meie koolis rahvusvaheliste projektide juhina. 

Oma töö käigus tutvustab ta meie kodumaad nii teistes maades kui ka kodus, kui ta võtab vastu meie 
külalisi. Euroopas pole vist ühtegi riiki, kus Reelika ei oleks esinenud ettekandega Eesti riigist, 

haridussüsteemist ning meie koolist. Kõik meie külalised on tutvunud Tallinnaga, Järvamaaga ja JKHK-ga. 
Reelika on andnud suure panuse ka meie töötajate kodumaa armastuse kasvule. Igaüks, kes tänu Reelika 

tööle on saanud käia välismaal õppimas, on koju tagasi tulles igakord maandunud Tallinna lennujaamas jälle 
natuke õnnelikumana oma kodumaa ja -kooli üle.  

 

 

AASTA ÕPETAJA 2019 – EVE RÕUK 

 

Eve Rõuk töötab meie koolis eesti keele ja karjääriõpetajana. 

Ta on suutnud esmapilgul kahe täiesti erineva õppeaine õpetamisel kujundada endast õppijatele 
usaldusväärse ja innustava kaaslase-mentori. Needsamad erinevad õppeained on aidanud Evel saavutada 
kontakti kõikide õppijatega sõltumata erialast, vanusest ja õppetasemest. 



AASTA ÕPPIJA 2019 – MAIU ROIO 

 

Maiu Roio töötab meie koolis ehitusvaldkonna kutseõpetajana. 

Kolm aastat tagasi otsustas Maiu minna õppima ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuse õppesse. Tänaseks 

on ta selle lõpetanud ning nende aastate jooksul on ta kinnitanud veelkord fakti, et kõige parem õpetaja on 
õppiv õpetaja. Maiu tunnid on muutunud oluliselt kvaliteetsemaks ja huvitavamaks. Selle põhjus omakorda 
on, et õpingud aitasid tal paremini mõista kutseõppe sisemist loogikat ja väliseid seoseid. 

 

 

AASTA EDUKAIM 2019 – ÜLLE KOKS 

 

Ülle Koks on meie kooli õpilaskodu juhataja-kasvataja. 

Ülle majandada ja juhtida on kooli 4 õpilaskodu, kus elab ligikaudu 400 õppijat. Ta tegeleb nii  hilisteismeliste 
kui ka täiskasvanute (sealjuures vanurid) „kasvatamisega”. Ülle ja tema meeskonna töö aitab kaasa kooli 

maine kujunemisele . Mitmekümnel suvel on toimunud Säreveres spordilaagrid, kus osalevad õpilased üle 
Eesti. 

  



AASTA HEATEGU 2019 – LEMBIT KUHI 

 

Lembit Kuhi töötab meie koolis ehitusvaldkonna praktikajuhendajana. 

Lembitu heategu seisneb põhiliselt vilistlaste kokkutuleku ruumide ettevalmistamisel ja korda seadmisel. 
Tänu temale on saanud õpilaskodud oma aknad ja uksed korda. 

 

 

AASTA TULEMUS 2019 – OLGA PAATSI 

 

Olga Paatsi töötab meie koolis õpetajana. 

Olga on koostanud põhjalikud õppematerjalid erinevatele valdkondadele (loomaarsti abilised, teenindus jne). 
Ta on olnud suureks abiks erinevate õppematerjalide tõlkimisel (puhastus, karjääriõpetus, 

praktikajuhendamine jne), et õpetajad/juhendajad saaksid läbi viia õpet vene keeles. Olga on teinud ka 
täiendkoolitusi erinevatele sihtrühmadele - teenindajad, Järvamaa Haigla töötajad jne. Uue väljakutsena 

võttis sellel aastal vastu täiendkoolituse eesti keele õpetamine vene keele baasil ning tuli sellega väga 
edukalt toime. 



AASTA VÕITJA 2019 – REIMO ILVES 

 

Reimo Ilves töötab meie koolis ehitusvaldkonna kutseõpetajana. 

Reimo juhendamisel saavutasid kooli põllumajandus õpilased kõrgeid kohti nii rahvusvahelistel koolinoorte 
künnivõistlustel Olustveres kui ka vabariiklikel künnivõistlustel Kehtnas. See aitab tõsta Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse tuntust põllumajanduskoolina. Lisaks on Reimo juhendamisel õppetöö käigus korda 
tehtud siloauk, tänu millele on vähenenud söödakadu ning parandatud on ka sõiduteede olukorda. 

 

 

AASTA TÖÖTAJA 2019 – KOIDA MÖLDER 

 

KOIDA MÖLDER on meie koolis IT, logistika ja kaubanduse valdkonna õppegruppide juhataja. 

Õpilased austavad ja tunnustavad Koidat kui õppegruppide juhatajat, kes teeb enda tööd suure südamega. 
Teda peetakse konkreetseks ja tugevaks isiksuseks. Koida on karm aga õiglane, ent omal kohal on ka hea 

huumorimeel. Koida pingutab selle nimel, et õpilased enda koolitööd jm vajalikku tehtud saaksid. Muretseb 
õpilaste puudumiste ja hinnete pärast. Tema pingutused on aga seda väärt, kuna on aidanud väga paljusid 
kooli lõpetamisel. Lisaks on Koida õpilaste sõnul abivalmis, vastutulelik ja sõbralik. 



AASTA ÕPILANE 2019 PAIDE ÕPPEKOHAS – ALICE ADAMSON 

 

Alice Adamson omandab meie koolis koka eriala teisel 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". 

 

 

AASTA ÕPILANE 2019 SÄREVERE ÕPPEKOHAS – MARTIN MÄRTINSON 

 

Martin Märtinson omandab meie koolis sõiduautotehniku eriala kolmandal 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. 


