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ANNIKA MERESSAAR
KO-20

Annika Meressaar omandab 
koka eriala II kursusel.

Annika suhtumine õppetöösse on väga 
kohusetundlik ning vastustundlik. See 

väljendub ka tema õpitulemustes.

Annika osaleb aktiivselt õppetöövälises 
tegevuses nii koolis kui ka koolist 

väljaspool. Ta aitab üritusi korraldada ja 
võtab nendest ise ka aktiivselt osa. 

Iseloomult on Annika tasakaalukas ja hea 
suhtleja, kes leiab kergesti kontakti nii 

endaealiste kui ka täiskasvanutega. Peab 
lugu kaasõpilastest ja õpetajatest. Tal on 
silma probleemide märkamiseks ja alati 

ka ettepanekuid lahendusteks.



MARKO VAHER
KÖA-20

Marko Vaher omandab 
köögiabilise eriala II kursusel.

Marko on väga abivalmis ja koostööaldis. 
Ta on kohusetundlik ja see väljendub ka 

tema õpitulemustes.

Lisaks on Marko aktiivne ja püüdlik, 
kes on alati nõus aitama ja 

tegutseb koheselt ning sihikindlalt.

Marko esindas kooli Noor Meister 2021 
puhastusteenindajate
kutsemeistrivõistlustel, 
kus saavutas auväärse 

teise koha.



MAUNO ROOTS
IT-19

Mauno Roots omandab 
IT-süsteemide nooremspetsialisti 

eriala III kursusel.

Kohe õpingute alguses liitus Mauno ilma igasuguse aeganõudva 
„moosimiseta“ kooli õpilasesinduse tegevustega ja on aktiivne 

liige tänaseni. Pikk on nimekiri üritustest ja ettevõtmistest, mille 
organiseerija ja/või osaleja on noormees olnud kahel eelneval 

õppeaastal.

Oma iseloomult rahuliku ja vaoshoitud isiksusena on Mauno ka 
meekonna liikmena teisi arvestav ja motiveeriv ning 

koostöövalmis. Temale usaldatud ülesanded on täidetud 
korrektselt. 

Mauno on esindanud kooli Liivimaa kutsekoolide 
sügismängudel  2019 ja osalenud Haapsalu Kutsehariduskeskuses 

toimunud IT-süsteemide spetsialistide vabariiklikul 
kutsemeistrivõistlusel Noor Meister 2021. Suureks väärtuseks peab 

õpilane teda arendanud võistluskogemust. „Kogemuste pärast 
tulebki sellistel võistlustel käia“, rõhutab õpilane. 

Õppetöös suudab Mauno end järje peal hoida. On leidnud 
sisemised vahendid, et end motiveerida ja mahajäämusteta 

kahel distantsõppeperioodil kursused lõpetada.  
Kaasõpilastele on ta muhe, mõistev ja 

toetav semu. 



VEIKO MÜNT
EL-20

Veiko Münt omandab 
sisetööde elektriku eriala II kursusel.

Veiko on laia silmaringiga, sõbralik ja alati 
abivalmis kaasõpilasi aitama. Ta totetab ja 

aitab kaasõpilasi õpiülesannete tegemisel ning 
ise võtab täiendavaid ülesandeid, et oma 

võimeid rakendada.

Veiko on meeldiva käitumisega ja hea suhtleja 
nii klassikaaslaste kui täiskasvanutega. Ta on 
kohusetundlik, avatud mōtlemisega ja laheda 
huumoriga. Oskab olla juht ja tuleb toime ka 

keerulisemate olukordadega.

Veiko on elektrikute "imerelv".  Rõõm on sellist 
õpilast õpetada. Ta on osalenud mälumängudel 

ning enda jaoks avastanud 
korvpallitreeningud.



EGLE RAUDSEP
EV-20

Egle Raudsep omandab 
ehitusviimistleja eriala II kursusel.

Egle on eeskujulik õpilane ja hea 
iseloomuga. Ta aitab alati kaasõpilasi ja 

tuleb ka vabal ajal kooli teadmisi 
omandama. 

Egle on hea huumorimeelega ja tubli 
õpilane, kellel õnnestuvad ehitusviimistluses 

kõik  praktilised tööd, kuna ta on hoolas, 
korrektne ja kohusetundlik. Ta pingutab 

heade tulemuste nimel õppetöös ning  
annab endast alati maksimumi.

Oma esimese praktika sooritas Egle
Küprosel läbi Erasmus+ õpirännete 

programmi.



JOONAS PALMISTO
AT-20

Joonas Palmisto omandab
mootorsõidukitehniku eriala II kursusel.

Joonast esitasid aasta õpilase nominendiks
üldainete õpetajad, kuna ta on kohusetundlik ja 
meeldiva käitumisega, samas pigem vaikne ning 
tagasihoidlik, aga oskab oma suud õigel ajal lahti 

teha, kui on midagi olulist öelda. 

Joonas on abivalmis ja toetav.  Ta on tore ja 
usaldusväärne kaaslane oma kursuslastele ja 

õpetajatel on igati meeldiv talle tundi anda. Ta 
võtab alati tunnist korrektselt osa ja ei kurda ega 

kaeba. On valmis tulemuse nimel pingutama.

Lisaks tegeleb Joonas Eesti tasemel autospordiga 
ning on osalenud mitmeid kordi rallivõistlustel. 
Talle meeldib ka vabal ajal kooli autotehnikute 

töökojas aega veeta, hooldades 
võidusõidutehnikat. Lõi kaasa ka 

autoeriala koolireklaamvideo 
tegemistes.



KEVIN KUUSPALU
AT-20

Kevin Kuuspalu omandab
mootorsõidukitehniku eriala II kursusel.

Kevinit esitasid aasta õpilase nominendiks auto 
erialade osakond.

Kevin on hästi tagasihoidlik noormees, kuid 
väga võimekas, kes kuulab, mõistab ning jätab 

meelde. Viisakas, ei vaidle, küsib kui ei tea 
ning vastab kui teab. Positiivne areng lühikese 
ajaga on tulnud julgusest ning loomingulisest 

mõtlemisest.

Kevini puhul võib välja tuua ka seda, et ta on 
aidanud hooldada võidusõidutehnikat, 

löönud kaasa kooli auto eriala reklaamvideo 
tegemistes, arendanud ja aidanud tehnikaringi 

loomisel jms. Ta ei kõhkle millegi ees, 
vaid pigem õpib asju, mida enne 

pole teinud. 



LISETH PIKAS
PH-20

Liseth Pikas omandab 
hobuhooldaja eriala II kursusel.

Liseth on õpetajate sõnul rõõmsameelne, asjalik, 
kohusetundlik, rahulik ja väga heade erialaste 

teadmistega õpilane, kes saab hakkama kõikide 
etteantud ülesannetega. Ta on abivalmis, peab lugu 
kaasõpilastest ja õpetajatest ning tema peale saab 

alati loota, kui tallis on abi vaja.

Liseth on alati korrektne nii oma käitumiselt kui ka 
väljanägemiselt. Ta on oma kursusel „väike päike“, 

kes alati olenemata ilmast, tujust või millestki muust 
sulle vastu tulles naeratab.

Kuna Liseth on avatud nii inimestele, kui ka 
erinevatele ideedele, on temaga väga lihtne suhelda.  
Temaga saab erinevatel teemadel arutada ja ta teeb 

väga arukaid otsuseid.

Lisaks osaleb Liseth õppetöövälisel ajal JKHK tallis 
ratsutamise treeningutel ning tegeleb 

showtantsuga Türi Tantsustuudios.



MARKUS HABO
TE-20

Markus Habo omandab 
teedeehitaja eriala II kursusel.

Markus on teistele õpilastele eeskujuks väga heade 
õpitulemustega ja suhtumisega õppetöösse. Ta on koolis igati 

aktiivne, abivalmis ja rõõmsa ning positiivse meelega noormees.

Markuse kohusetunne on paljudele eeskujuks, isegi õpetajatele. 
Ülesanded, mis on antud tunnitöös või väljaspool õppeaega, on 
sooritatud 110% tõenäosusega. Sooritus iseenesest võib olla ka 

tehtud teisiti, kui õpetaja on seda mõelnud, mis näitab ka õppuri 
loovat lähenemist väljakutsetele.

Markus on alati abivalmis ettevõtmistel kui ka õppematerjalide 
loomisel. Positiivne küljeks on ka tema rõõmsameelsus, ning ta ei 

oska öelda „EI“, kui midagi õpetajate poolt teha palutakse.

Markus osaleb aktiivselt nii koolisisestel kui ka -välistel üritustel. 
Näiteks oli ta aastal 2020 riigiteede korrashoiu kutsevõistlustel 

korraldustiimis ning aastal 2021 osales ise samal võistlusel, 
saavutades hooldeautojuhtide võistluskategoorias teise koha. 

Kusjuures õpilasena võistles ta oma ala elukutseliste 
professionaalidega, kes seda tööd igapäevaselt teevad.

Mainimist väärt on seegi, et Markuse poolt on valminud mitte 
ainult teedeehitaja eriala toetavad ning promovad videod, 

vaid ta on loonud ka videoklippe põllumajanduse 
erialale ning Noor Meister 2021 

laotöötajate kutsemeistrivõistlusest.



SIIM ARUSALU
PM-20

Siim Arusalu omandab 
põllumajandustöötaja eriala II kursusel.

Siim on laia silmaringiga, heade teadmiste ja 
praktiliste oskustega võimekas õpilane, kes oskab 

alati huvitavast vaatevinklist küsimusi esitada. 
Ta on igal ajal, ka oma vabast ajast, valmis appi 

tulema, kui mõni töö laudas või põllul vajab 
tegemist. Olgu selleks küüni seina ehitus, lammaste 

pügamine või mõni muu tegemist vajav töö.

Siim on sõbralik ja abivalmis, osaleb aktiivselt 
erinevates ettevõtmistes, kuid ei tegutse kunagi 
uisapäisa. Teda näeb osalemas kooliüritustel ja 
mälumängudes, vabariiklikul künnivõistlusel 

kündmas, kooli tutvustamas EPA (Eesti 
Põllumajanduse Aastanäitus) messil jm.

Siimu loodud on mitmed 
põllumajanduse eriala tutvustavad

ja tegevusi kajastavad videod. 


