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EESTI ASJA AJAJA 2022 – REELIKA LIPPUR 

 

Reelika Lippur - õpetaja. 

Reelika Lippur on juba päris mitu aastat seisnud hea selle eest, et meie 

kooli 1. kursuse õpilased saaksid enne koolitöö algust läbida 
riigikaitsenädalal nii teooriaõpet kui ka praktilisi tegevusi ning osaleda 

riigikaitselaagris. Eriti oluline on se praegusel ajal. Kes uudiseid loeb, 
saab aru, millest jutt. 

 



AASTA ÕPETAJA 2022 – KARIN ÕUNAP 

 

Karin Õunap on meie koolis puhastusteeninduse valdkonna 

kutseõpetaja. 

Karin teab väga hästi, et punase veini pleki saab eemaldada valge pluusi 

pealt ära sidrunhappega. Ta on väga paljude Eesti haiglates elavate 
pisikute hirm, sest just tema on spetsialiseerunud haiglate 

puhastusteenindajate õpetajaks.  

Karinil on olemas kõik ja ta teeb kõike, mis ühe hea õpetajaga kaasas 

käib. Seda nimekirja me ju teame. Näiteks teadmised, kannatlikus, 

professionaalsus, pädevus jne. Seetõttu Karin ongi Järvamaa 
Kutsehariduskeskuse Aasta Õpetaja 2022. 



      AASTA ÕPPIJA 2022 – KULDAR OKAS 

 

Kuldar Okas on meie koolis kutseõpetaja IT-erialal. 

Baidid, bitid ja kõik muud jutud on Kuldaril selged ja õpilastele oskab ta 

ka neid hästi edasi anda.  

Meil valitakse Aasta Õpetajaks kolleegi, kelle õpingutest kool mingit 

moodi paremaks muutub. Kuldar valitigi, sest tänu tema 
magistriõpingutele muutus koolis arusaamine küberturvalisusest. Tänu 

Kuldarile elame me nüüd turvalisemalt ja see on tunnustust väärt. 



AASTA EDUKAIM 2022 – TARMO SAVISAAR 

 

Tarmo Savisaar on meie kooli auto erialade juhtõpetaja. 

Tarmo eestvedamisel on autoeriala maine koolis jälle tõusnud. Õppijaid 
on tulnud juurde. Oli lausa nii palju sisseastujaid mootorsõidukitehnika 

erialale, et oli vaja korraldada koguni konkurss parimate välja 
selgitamiseks. Tänu temale on muutunud ka praktilise õppetöö korraldus. 

  



AASTA HEATEGU 2022 – LIIA SAATRE 

 

Liia Saatre on meie kooli tunniplaani koostaja. 

Liial on oluline roll selles, et õppetöö koolis sujuks tõrgeteta ja info liiguks 

õigel ajal kõikide osapoolteni. Ta on alati positiivne ja rahulik ning tema 

sõnavarasse vist ei kuulu väljendit „ei saa“ – ikka leiab ta võimaluse 

paluja soovidele vastu tulla. 

  



AASTA TULEMUS 2022 – TIINA MÜÜRISEPP 

 

Tiina Müürisepp on meie kooli JKHK Gümnaasiumis  
inglise keele õpetaja. 

Tiina on teinud väga head tööd inglise keele õpetamisel, tänu millele on 

kooli lõpetajad saavutanud inglise keele riigieksamitel häid tulemusi. 

2022. aasta inglise keele riigieksami keskmine tulemus Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse gümnaasiumis oli 84,5% (Järva maakonna 
keskmine oli 70,2 ja Eesti keskmine 66,5%). Madalaim saavutatud 

tulemus oli 60% ja kõrgeim 95%, mille saavutasid 11 eksami sooritanud 
õpilasest 6. Kõik õpilased omandasid eksamil ka B1 või B2 

keeleoskustaseme sertifikaadi (vastavalt 27,3 ja 72,7%).  

 



AASTA VÕITJA 2022 – TIINA RANNIK 

 

Tiina Rannik on meie koolis kantseleispetsialist-raamatupidaja. 

Tiina on inimene, kes hoiab meie eelarve paigas ja raha asjad korras. Ta 
on välja töötanud erinevaid süsteeme ja aruandeid, et meie töö 

kergemaks ja läbipaistvamaks muutuks. Tiina on nõus igaüht õpetama ja 
talle seletama, kuidas  raamatupidamislikult õige on. 

Tänu Tiina asjatundlikule tööle, on meie rahaline seis päris hea, kuigi 
aasta on olnud väga raske.  



AASTA TÖÖTAJA 2022 – KARL ARU 

 

Karl Aru on meie koolis 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. 



AASTA ÕPILANE 2022 SÄREVERE ÕPPEKOHAS – HUGO MÄSSAK 

 

Hugo Mässak omandab põllumajandustöötaja (PM-20) eriala. 

Hugo on õppetöösse suhtumiselt teistele eeskujuks. Tal on koolitööd alati õigeaegselt esitatud ja 
õpitulemused head. Hugo on abivalmis ja südamlik ning tegutsedes õiglane. 

Esmapilgul tundub Hugo iseloomult väga tõsise noormehena, keda tundma õppides aga avastad, 
et ta on südikas ja hea huumorimeelega, oskab naljatades pingeid maha võtta ja lõbusaid olukordi 
tekitada. Oma teadmisi jagab Hugo heameelega. Talle pole probleemiks kodutraktoriga kooli tulla, 
et uusimat tehnikat kursusekaaslastele näidata ja õpetada. Samuti on tal silma ja julgust 
parendusettepanekute tegemiseks õppetöös. 

Hugo huvialaks on ka jahindus ning sellekohaseid teadmisi omandab ta suure huviga. Talle 

meeldib jälgida metsloomade tegemisi läbi rajakaamerate ning teemast teistele põnevaid jutte 
pajatades läheb silm alati särama. Hugo kireks on põlluharimine ning selles vallas on tal suur 

praktiline kogemus. Oskusi on ta näidanud nii rahvusvahelisel koolinoorte künnivõistlusel kui 
vabariiklikul künnimeistrivõistlusel ning noortaluniku kutsevõistlusel. 2022 aastal võitis Hugo 
vabariiklikul künnivõistlusel noorte klassis kolmanda koha ning noortaluniku kutsevõistlusel 
neljanda koha. 



AASTA ÕPILANE 2022 PAIDE ÕPPEKOHAS – ANNIKA MERESSAAR 

 

Annika Meressaar - omandab koka (KO-20) eriala. 

Annika on sõbralik ja abivalmis õpilane, kes osaleb ja aitab korraldada 

kooli üritusi. Ta on hea meeskonnaliige ning vajadusel võtab ka juhirolli.  

Annika on alati nõus minema appi, kui abikäsi puudu jääb. Ta on väga 

laia silmaringiga, peab lugu kaasõpilastest ja õpetajatest. Isiksusena on 
ta vaoshoitud ning  tasakaalukas. Annikal on head tulemused nii 

teoreetilises õppes kui praktilistes töödes.  

Noor Meister 2022 koka kutsemeistrivõistlustel saavutas Annika auväärse 

teise koha. Oskuste ÖÖ´l oli Annika köögis abistamas ning valmistamas 
noorte meisterkokkade õhtusööki. 


